
Nr 2 (50) kwiecień-lipiec 2022



2

Sa
m
or
zą
d

Informator Ulański Nr 2 (50) kwiecień-lipiec 2022

Spis treści

4 „Taniec z ekologią-pszczółka moja 
przyjaciółka”
4 Projekt Cyfrowa Gmina
5 Zmiany w Programie Priorytetowym 
Czyste Powietrze
5 Nieruchomości niezamieszkałe 
6 Akcja „Ulańskie sprzątanie gminy”
7 Gminna Gala Stypendystów
8 EKOgmina Ulan-Majorat
9 Odbiór odpadów z działalności rolniczej

10 Koloniści naszej gminy
11 Półkolonie integracyjne dla dzieci                 
i młodzieży
12 Otwarcie lata seniorów
12 „Skrzypek na dachu”
13 Plener malarski
13 Ogólnopolskie sukcesy monodramu 
„Ja... siostra Fridy” Natalii Dyjak
14 KULTUROMANIAK 2022
14 I CAN BE A STAR 2022 online
14 „Cała Polska czyta dzieciom, Ulan też”
14 41. Mały Konkurs Recytatorski 
15 Moje Małe Brzechwowanie 2022 z 
poezją Marii Konopnickiej
15 Wielopokoleniowe sukcesy ulańskich 
recytatorów!
15 Radość spod Kapelusza

16 Żłobek Gminny „Maluszkowo” - 
sukcesy i wydarzenia
17 Szkoła Podstawowa w Kępkach tworzy 
Łańcuch Pamięci
18 Uczniowie z Soból laureatami 
wojewódzkiego konkursu „Żołnierze 
Armii Krajowej z mojej okolicy”
18 „Nie bądź pajacem, bądź chłopcem”
19 Podsumowanie Gminnego Projektu 
Edukacyjnego „Bezpieczni w sieci”
19 „Wszystkie dzieci nasze są...” Dzień 
Dziecka w Sobolach

19 Wielkie sprzątanie w Sobolach
20 Krzyże katyńskie-katecheza pamięci              
i przebaczenia
21 W krainie dziecięcej radości
21 Szaleństwa umysłu i ciała                                
z Kopernikiem i Newtonem
22 Ogromna dawka radości... Wycieczka 
marzeń - nagroda za I miejsce                             
w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła                   
z wiatrem
22 Małym Szlakiem Piastkowskim, 
czyli tropem polskiego dziedzictwa 
narodowego
23 Gmina Ulan-Majorat beneficjentem 
Programu ERASMUS+
23 Wycieczka zerówiaków z Zespołu 
Szkół w Ulanie-Majoracie
23 Papieski Rajd Rowerowy
24 Wierszyki łamiące języki
24 Sukcesy językowe w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
25 Kolejny sukces matematyczny!!!
25 Piknik Rodzinny w grupach zerowych
26 Dzień Języka Polskiego w Szkole                
w Zakrzewie
26 Czytam z klasą. Lekturki spod 
chmurki w Zakrzewie
27 Projekty edukacyjne w Szkole 
Podstawowej w Zakrzewie
27 Wycieczka do Lublina

28 Gminne Biegi Przełajowe pod 
patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat 
jarosława Koczkodaja
29 Wicemistrzynie Województwa w piłce 
ręcznej dziewcząt

30 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
31 Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze

32 Dożynki Gminno-Parafialne

Samorząd

Kultura

Oświata

Straż

Informator Ulański dostępny w: • 
Urząd Gminy Ulan-Majorat; Gminny 
Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie 
• Bank Spółdzielczy w Radzyniu 
Podlaskim O/Ulan • przychodnie: 
„SALUS” w Ulanie-Majoracie i 
Domaszewnicy • Sklepy Spożywczo-
Przemysłowe GS „SCh” w Stoku, 
Ulanie Dużym, Domaszewnicy, 
Gąsiorach i  Wierzchowinach • Sklepy 
Spoż.-Przem. Daniel Cholewski 
Ulan-Majorat 30, A. Osiński „Osak” 
Domaszewnica, Hanna Dąbrowska 
Sobole 33, Barbara Kurek Paskudy 
60A, Kamil Chudzik „DUET” Zakrzew 
27A, Wiesław Paskudzki Paskudy 
35, Stanisław Żurawki Stok • stacje 
paliw: TANUL Marek Wierzchowski 
Ulan Duży 66 i „Sobolex” Urszula 
i Daniel Król Ulan Duży 62A.

Redaktor naczelny: Magdalena Domańska
Opracowanie graficzne i skład (DTP):  
Barbara Burdon
Zespół redakcyjny: Magdalena Domańska, 
Sławomir Żyłka, Barbara Burdon
Korekta: Bożena Krawczyk

Współtworzący numer autorzy: Jarosław 
Koczkodaj, Paweł Wierzchowski, Tomasz 
Niebrzegowski, Lidia Wierzchowska, Justyna 
Matuszewska, Dorota Wysokińska, Katarzyna 
Skwarek, Teresa Wierzchowska, Joanna 
Szumlewicz, Magdalena Soćko, Daria Bielecka, 
Zofia Szczuchniak, Ewa Krupa, Teresa Kowalik, 
Dominika Cichosz, Anna Siczek, Jolanta 
Strychalska, Agnieszka Buś, Anna Burdon, 
Marta Leszak, Sławomir Żyłka, Sylwia Osińska, 
Bogusław Karpiński

Zdjęcia do numeru: Barbara Burdon, 
Magdalena Domańska, Lidia Wierzchowska, 
Tomasz Skwara, Paweł Wierzchowski.

Adres Redakcji:
Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan Majorat, 
e-mail: gok@ulanmajorat.pl
Wydawca: Gmina Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 
57, 21-307 Ulan-Majorat
Nakład: 1000 egzemplarzy
Numer zamknięto: 29  lipca 2022 r.
ISSN 2392-3504
Redakcja nie zwraca materiałów nie 
zamówionych, zastrzega sobie prawo do 
skracania i redagowania tekstów, zmiany 
tytułów nadesłanych tekstów oraz wyboru 
tekstów i zdjęć do publikacji. 

Sport

Informacje

 Gmina Ulan-Majorat zadeklarowała współpracę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 
na mocy której mieszkańcy Gminy mogą uzyskać wszelkie niezbędne 
informacje związane z programem  „Czyste Powietrze” .  
 Punkt informacyjno – konsultacyjny jest czynny w każdą środę                
i czwartek w godzinach 8:00 - 12:00.

Punkt informacyjno-konsultacyjny Czystego Powietrza
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Życzę miłej lektury
Jarosław Koczkodaj

Szanowni Czytelnicy,

 kolejny numer „Informatora Ulańskiego” trafia do Państwa 
rąk w czasie bardzo ważnym dla naszej rolniczej gminy – żniwa 
zbliżają się do końca, a gospodarze mogą już ocenić efekt całorocznej 
pracy. I chociaż na naszych polach widzimy ogrody malin i borówek, 
łany słoneczników i kukurydzy, to jednak zboże ze względów                                                                                                                    
ekonomicznych i sentymentalnych zawsze pozostanie najważniejszą 
uprawą. Rolniczy trud, którego ostatecznym efektem jest bochen 
chleba na polskich stołach, zasługuje na najwyższy szacunek.                                            
Ulańskim rolnikom życzę nie tylko należnego szacunku, życzę także, aby 
ciężka praca przynosiła wymierne korzyści finansowe i była godziwym 
źródłem utrzymania dla rodzin.

 Utrzymanie odpowiedniego poziomu życia w ostatnim czasie nastręcza wiele trudności.                  
Rosnące koszty podstawowych produktów i pogłębiające się poczucie braku stabilizacji powodują 
zrozumiały niepokój każdego z nas. Będziemy podejmowali starania w celu zminimalizowania 
niekorzystnych zjawisk inflacyjnych, wspierając mieszkańców gminy w takim zakresie, na jaki pozwolą 
nam przepisy prawa. 

 Zmieniające się ceny materiałów i usług są poważnym utrudnieniem dla całej naszej gminy. Wiele 
zaplanowanych działań z konieczności musimy przeorganizować i dostosować do obecnych warunków. 
Nieprzewidywalność sytuacji powoduje także komplikacje w planowaniu przyszłych inwestycji.         
Szukamy oszczędności i nowych źródeł finansowania, aby nie rezygnować z przedsięwzięć służących 
ułatwieniu życia naszym mieszkańcom. Znaczącym obciążeniem dla finansów gminy są koszty 
utrzymania gminnych instytucji i szkół, koszty, które lawinowo wzrosły z przyczyn od nas niezależnych. 
Zapewnienie ciągłości funkcjonowania tych obiektów jest pierwszoplanowym zadaniem dla władz 
gminy.  Borykamy się z licznymi trudnościami, pokonujemy liczne przeszkody, ale chcemy zapewnić                        
spokój i bezpieczeństwo tak potrzebne nam wszystkim. W dobie realnych zagrożeń nie  możemy 
pozwolić sobie na chaotyczne działania i pogłębianie niepewności, uleganie panice i dawanie wiary 
niesprawdzonym pogłoskom. Prowadzimy przemyślaną politykę szybkiego, rozsądnego reagowania na 
bieżące wydarzenia oraz spokojnego, wielokierunkowego planowania uwzględniającego różne możliwe 
warianty rozwoju sytuacji. 

 Niezależnie od problemów, które dotykają nas indywidualnie i naszą wspólnotę, trwają wakacje 
– świeci słońce, dzieci bawią się na koloniach, dorośli wyjeżdżają na zasłużone urlopy. Cieszmy się tym, 
co nam przynosi każdy dzień – obcowaniem z przyrodą, spotkaniami w gronie znajomych i przyjaciół, 
odpoczynkiem od codziennych obowiązków. Doceniajmy chwile radości, aby naładować się pozytywną 
energią. 

 Piękno, prawda i dobro zawsze pozostaną najwyższymi wartościami, niezależnie od trudnych 
okoliczności. Twórzmy i dostrzegajmy piękno, szukajmy prawdy i czyńmy dobro – takie przesłanie nigdy 
nie traci aktualności. 
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,,Taniec z ekologią – pszczółka moja przyjaciółka”
 Wójt Gminy Ulan-Majorat Pan Jarosław Koczkodaj PARTNEREM projektu ,,Taniec z ekologią –              
pszczółka moja przyjaciółka”. Dzięki Partnerowi oferta była urozmaicona i bogata, tak aby wakacje wyczekiwane 
przez uczestników projektu rozpoczęły się z pomysłowością i kreatywnością.  
 Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach otrzymała grant                           
w wysokości 5000,00 zł w ramach programu „Wakacyjna AktywAKCJA”.
 Wpłynęło prawie 900 wniosków o przyznanie grantu, a dofinasowanie otrzymały 104 projekty.  Nasz 
projekt ,,Taniec z ekologią – pszczółka moja przyjaciółka” znalazł się na 19 pozycji na liście rankingowej. 
 Projekt został zrealizowany w placówce w dniach od 27 do 29 czerwca 2022 r. podczas stacjonarnych zajęć: 
warsztatów ekologicznych, plastycznych i tanecznych oraz edukacyjnej wyprawy: Kazimierz Dolny – Nałęczów – 
Puławy. 
 Podczas warsztatów ekologicznych dzieci poznały życie i zwyczaje pszczół. Uczestnicy wykonali                         
zdrową, ekologiczną słodycz z użyciem miodu,  świeczkę z wosku oraz poznali właściwości pszczelich produktów. 
Podczas warsztatów tanecznych wykonywali tańce na wzór pszczelich lotów, a na zajęciach plastycznych  uwieczniali 
w pracach plastyczno – technicznych życie i rolę pszczół oraz zawodu pszczelarza. Na zajęciach tematycznych                                                            
i wycieczce wybrali się w teren, obserwować pszczoły w naturalnym środowisku, zachowując oczywiście wszelkie 
zasady bezpieczeństwa. Zobaczyli efekty pracy tych owadów. Jesteśmy pewni, że realizacja powyższych działań 
spowodowała, że uczniowie poczuli się młodymi ekologami odpowiedzialnymi za  trwanie życia na Planecie 
Ziemia.

Projekt Cyfrowa Gmina
 Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3691/2/2021 z dnia 22 lutego 
2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V  Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”                
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
 Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy Gminy Ulan-Majorat poprzez wyposażenie Urzędu 
i podległych jednostek organizacyjnych w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie w celu spełnienia oczekiwań 
interesantów oraz zapewnić optymalną pracę urzędników i profesjonalną obsługę Rady Gminy, jednocześnie 
gwarantując cyberbezpieczeństwo gminnego sprzętu informatycznego. Zastosowane rozwiązania wpłyną na 
bezpieczeństwo pracy w jednostce oraz na sprawne i skuteczne działanie naszej gminy w walce z pandemią 
COVID-19. Osoby objęte szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych to 25 kobiet i 9 mężczyzn.   
Projekt zostanie zrealizowany w ciągu  18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu. Wartość projektu: 
178  860,00 zł, dofinansowanie: 100 %.
 W ramach projektu w miesiącu czerwcu i lipcu 2022 r. zrealizowano obowiązkową usługę przeprowadzenia 
diagnozy cyberbezpieczeństwa jednostki samorządu terytorialnego, której wyniki przekazano do Naukowej                      
i Akademickiej Sieci Komputerowej  - Państwowego Instytutu Badawczego.
 Kolejny etap to m.in. przeprowadzenie szkolenia dla urzędników i kierowników podległych jednostek 
organizacyjnych z cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i ochroną 
antywirusową niezbędnego do realizacji e-usług.
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Nieruchomości niezamieszkałe
 Wójt Gminy Ulan-Majorat działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) zawiadamia, iż uchwałą Rady 
Gminy Ulan-Majorat numer XLVIII/226/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia                                  
opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa                                       
Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2022 r., poz. 3143) została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 lipca 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) pojemnik lub worek o pojemności do 120l – 14,00 zł,
2) pojemnik o pojemności 240 l – 28,00 zł,
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 128,00 zł,
4) pojemnik o pojemności 7000 l – 816,00 zł.
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na   których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 
lub worków o określonej pojemności, liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikających  z częstotliwości odbioru 
odpadów komunalnych, określonych na podstawie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz 
stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy Ulan-Majorat numer XLVIII/226/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Województwa Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2022 r., poz. 3143). 
 Opłata za odpady w zmienionej wysokości obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających 
wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w deklaracji.
 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie, bez wezwania na 
indywidualny numer rachunku bankowego, który został przekazany w zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze
  Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” od dnia 15 lipca              

2022 r. uwzględnia prefinansowanie dla II i III części Programu 
(obejmujący podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz 
wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez 
Beneficjentów części II Programu do 47 000 zł i części III Programu do              
79 000 zł.

  Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji                                                        
z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora 
Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – formularz 5.6.0.
Najistotniejsze zamiany dotyczące dotacji z prefinansowaniem: 
• Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej 

Beneficjentowi przez WFOŚIGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem m.in: 
prefinansowanie obejmuje wypłatę:
*zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia 
zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie 
może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku                                                      
o dofinansowanie,
*pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ 
umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
• Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku                              
o dofinansowanie.
• Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia 
– różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną 
beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na 
umowę z wykonawcą.
• Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do                      
14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji 
przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
• Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę, musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych 
lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla 
beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
 Opracowano na podstawie źródłowych materiałów zamieszczonych na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/
czyste-powietrze/
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Akcja „Ulańskie sprzątanie gminy”
 Dzieci i młodzież z gminnych szkół, przedszkolaki wraz z nauczycielami i opiekunami, sołtysi, 
radni, ochotnicze jednostki straży pożarnej, pracownicy żłobka, biblioteki, urzędu gminy oraz mieszkańcy 
wszystkich sołectw to uczestnicy akcji „Ulańskie sprzątanie gminy” zorganizowanej 23 kwietnia 2022 w ramach 
Międzynarodowego Dnia Ziemi.
 Placówki oświatowe rozpoczęły już zbiórkę w czwartek (21 kwietnia). Zaangażowanie ze strony dzieci               
jak i nauczycieli było ogromne, nawet opady deszczu nie popsuły zaplanowanej akcji.
 Uczestnikom udało się zebrać ok. 5 ton śmieci. Dla przypomnienia w roku 2021 r. w ramach 
przeprowadzonej akcji zostało zebranych ok 11,6 ton. Można śmiało powiedzieć, iż świadomość mieszkańców jest 
dużo większa. System gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie działał prawidłowo, jeśli jego uczestnicy, 
czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli, dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami.
 Podobnie jak w roku ubiegłym, koordynatorem akcji był Wójt Gminy wspólnie z Referatem Rozwoju 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którego zadaniem było dostarczenie worków, rękawic oraz 
plakatów promujących akcję sprzątania. Mieszkańcy otrzymali w ramach podziękowania nasiona ziół, kwiatów              
i warzywa. 
 „Ulańskie sprzątanie gminy” to wspólna lekcja, której celem jest poszanowanie środowiska oraz budowanie 
świadomości ekologicznej od najmłodszych lat.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w tegorocznej akcji i wspólnie porządkowali 
wybrane tereny.
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Gminna Gala Stypendystów
 Uroczystość wręczenia stypendium za Nami. Odbyła się ona 17 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Ulan-Majorat 
nagrodził 46 najlepszych uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Poprzez przyznawanie 
stypendiów, Gmina motywuje uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy wysokich osiągnięć!



8

Sa
m
or
zą
d

Informator Ulański Nr 2 (50) kwiecień-lipiec 2022

EKOgmina Ulan-Majorat

 W dniu 22 czerwca 2022 r. w Lublinie odbyła się 
gala podsumowująca ranking „Eko Gmina”, który był 
wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
oraz Kuriera Lubelskiego. Celem rankingu było 
wyróżnienie samorządów, które prowadzą najlepszą 
politykę proekologiczną w regionie i których mieszkańcy 
najchętniej korzystają z programów poprawiających 
stan środowiska naturalnego. W tym miejscu należy 
pochwalić zaangażowanie Włodarza naszej Gminy                 
w prowadzeniu racjonalnej polityki proekologicznej.
 W ramach plebiscytu można było zdobyć 
wyróżnienia w pięciu kategoriach GMINA EKO 
EFEKTYWNA, GMINA EKO SKUTECZNA, GMINA 
EKO AKTYWNA, GMINA EKO OPERATYWNA i GMINA EKO ZAANGAŻOWNA. W większości kategorii 
Gmina Ulan-Majorat zdobyła najwyższe miejsce w rankingu biorąc pod uwagę jednostki samorządowe powiatu 
radzyńskiego. W kategorii „GMINA EKO AKTYWNA”, w ramach której kryterium rozstrzygającym była ilość 
złożonych wniosków o dofinansowanie w programach Czyste Powietrze, Agroenergia, Wapnowanie, Moja Woda 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy, zajęliśmy 3 miejsce w województwie z wynikiem 41,56 wniosku na 
1000 mieszkańców. Jest to bardzo dobry wynik, ponieważ kolejny ośrodek samorządu terytorialnego zlokalizowany                   
w naszym powiecie znalazł się na 39 miejscu z wynikiem o połowę niższym (Gmina Radzyń Podlaski 24,73 wniosków 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), świadczy to o dużej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców, 
którzy w trosce o innych realizują przedsięwzięcia proekologiczne. Podium w tak prestiżowym rankingu jest dla 
nas dodatkowym wyróżnieniem oraz bodźcem do jeszcze bardziej intensywnej pracy, dla naszych mieszkańców. 
 W rankingu GMINA EKO EFEKTYWNA zajęliśmy 38 miejsce w województwie oraz drugie w powiecie 
radzyńskim, tuż za Gminą Komarówka Podlaska. Na podstawie danych zgormadzonych przez organizatorów 
plebiscytu wydatkowaliśmy 2 111,50 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Co daje nam kwotę blisko 13 milionów 
złotych. Jest to bardzo duże wyróżnienie. 
 W rankingu GMINA EKO SKUTECZNA nie mieliśmy sobie równych w powiecie w kategorii gmin 
wiejskich, osiągając wspaniały wynik - 53 miejsce w województwie. Jest to bardzo dobra lokata. Wynika ona   
z odpowiedzialnie prowadzonej polityki proekologicznej i prospołecznej Wójta Gminy wraz z radnymi. Dzięki 
wspólnej pracy i zrozumieniu udało nam się zrealizować 4 projekty związane z Odnawialnymi Źródłami 
Energii (OZE). 628 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Ulan-Majorat posiada instalacje solarne do 
wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) - stanowi to ponad 30% wszystkich budynków w gminie, 314 
budynków posiada instalacje fotowoltaiczne (PV) odpowiedzialne za wytwarzanie ze słońca energii elektrycznej 
– działanie bardzo ważne przy obecnych cenach energii elektrycznej – to 15% wszystkich budynków w gminie. 
Zamontowano 19 kotłów na biomasę w miejsce kotłów węglowych, który zgodnie ze strategią proekologiczną 
ma zostać  całkowicie wyparty przez gaz oraz inne źródła ciepła, w tym pompy ciepła. Działania proekologiczne 
związane są także z działaniami przekrojowymi dla wszystkich mieszkańców, do takich działań można zaliczyć 
budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarzec Ulański. Na budowę której pozyskana została dotacja 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 995 729,00 zł. W tym miejscu 
nie można zapomnieć o obecnie realizowanych projektach związanych w wymianą nieefektywnych i nie 
ekologicznych lamp oświetleniowych lokalizowanych przy drogach w naszej gminie. Udało nam się uzyskać 
wsparcie na wymianę 627 lamp oraz budowę nowych 256 punktów oświetlenia z zastosowaniem technologii 
led w tym 229 lamp podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu będziemy wszyscy czuli się 
bezpieczniej korzystając z wybudowanej dzięki staraniom gminy ścieżki i chodnika wzdłuż drogi krajowej oraz 
27 lamp w technologii solarnej ustawionych punktowo w miejscach zamieszkiwania w zabudowie kolonijnej. 
Jest to element uzupełnienia tego typu inwestycji, ponieważ w latach ubiegłych posadowiono 14 lamp. 
Wartość tej inwestycji, wpływającej przede wszystkim na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców, wyniosła 4 786 117,27 zł, z czego dotacja ze środków pozyskanych z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosła 3 170 980,32 zł.
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 W kolejnym z rankingów GMINA EKO 
OPERATYWNA po raz kolejny okazaliśmy się 
najlepsi w powiecie radzyńskim z ilością złożonych 
wniosków w ramach programów realizowanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                                   
i Gospodarki Wodnej Lublinie tj. Czyste Powietrze, 
Agroenergia, Wapnowanie, Moja Woda. Wynik 250 
wniosków pozwolił zająć gminie Ulan-Majorat 28 
miejsce w województwie lubelskim. 
 W ostatnim piątym rankingu GMINA EKO 
ZAANGAŻOWANA mamy kolejny powód do 
dumy – 37 złożonych wniosków w ramach Programu 
Czyste Powietrze za pośrednictwem gminy dał nam 
7 miejsce w skali całego województwa. Można w tym miejscu przywołać jeszcze jeden z rankingów prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Polski Alarm Smogowy, organizacji zajmującej się monitorowaniem działań proeko.                     
W II kwartale ubiegłego roku dzięki rozważnie prowadzonym działaniom gmina zajęła 83 miejsce w rankingu 
ogólnopolskim. 
 W wyniku tak dużej realizacji projektów parasolowych też jesteśmy jedną z bardziej przyjaznych gmin              
w zakresie źródeł OZE.
 Ekologia to nie tylko OZE i oświetlenie uliczne, przez ostatnie lata uzyskaliśmy wsparcie na budowę 
sieci kanalizacyjnej etap II i III obejmujący część miejscowości Ulan Duży, Ulan-Majorat i Stok, w formie 
pożyczki w kwocie 4 117 000,00 zł, kwota ta jest umarzana do 50% wartości zadania. Obecnie trwa postępowanie                
przetargowe na wyłonienie wykonawcy na budowę sieci kanalizacyjnej dla etapów XV i XVI mające na celu 
skanalizowanie całej miejscowości Ulan Mały. W miejscach, gdzie nie została zaprojektowana sieć kanalizacyjna 
budowane były przydomowe oczyszczalnie ścieków przy indywidualnych gospodarstwach domowych w łącznej 
liczbie 311 sztuk, których wyniosła 4 878 426,00 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 3 022 412,00 zł.
 Jednak nie można zapomnieć o budynkach będących własnością gminy. W ramach działań poprawiających 
jakość powietrza została zmodernizowana kotłownia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie.  
Zadania zostały wymienione dwa wysłużone mało ekologiczne kotły na węgiel, na nowoczesną kotłownię gazową 
wyposażoną w cztery kotły gazowe kondensacyjne pracujące w systemie kaskadowym, dzięki któremu możliwe 
będzie dostosowanie zapotrzebowania mocy grzewczej, a co za tym idzie ilości spalanego gazu do panujących 
warunków atmosferycznych.
 Gminie Ulan-Majorat zawsze były bliskie działania związane z ochroną środowiska, dlatego                                                        
z utęsknieniem oczekujemy na uruchomienie nowej perspektywy finansowej, w ramach której będziemy starali 
się pozyskać kolejne środki na ochronę środowiska dla budynków stanowiących własność gminy oraz osób 
fizycznych będących naszymi mieszkańcami.

Odbiór odpadów z działalności rolniczej
 Dzięki staraniom władz i pracowników Gminy Ulan-
Majorat pozyskaliśmy środki na usuwanie folii rolniczych. 
 Wiemy, jak poważnym problemem w gospodarstwach 
rolnych są zalegające hałdy odpadów  foliowych powstających                                                  
w procesie wytwarzania żywności.  Dlatego na podstawie umowy                    
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, Gmina Ulan-Majorat pozyskała ponad 74 
000 złotych dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
 W ramach przedsięwzięcia wszyscy rolnicy, którym 
zalegały tego rodzaju odpady i zgłosili się do programu oddali nieodpłatnie folię rolniczą, sznurki, siatki, 
opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag. 
 Do akcji zgłosiło się ok. 100 gospodarstw z naszej gminy, które w dniach 8, 13 i 20 czerwca 2022 r. oddały 
ponad 105 ton odpadów z tworzyw sztucznych. 
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Koloniści naszej gminy
 „Najlepsze wakacje dla dzieci organizuje UFIS” - taki komplement usłyszeliśmy od jednego z rodziców, 
którego dziecko spędziło czas na koloniach. A to zapewne dzięki bogatemu w atrakcje programowi wypoczynku, 
doświadczonej kadrze, przystępnej cenie oraz dofinansowaniu z KRUS dla dzieci rolników. W tym roku mimo 
galopującego wzrostu cen, nasza oferta programowa nie odbiegała od lat ubiegłych. Obowiązkowo nie mogło 
zabraknąć Energylandii,  parku linowego i paintballu, zabaw wodnych w górskich termach oraz parku wodnym, 
rejsu motorówkami po morzu, licznych muzeów i pieszych wędrówek. UFIS od lat jest beneficjentem dofinansowań 
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dzięki temu Rolnicy płacą połowę kosztów za 
pobyt swoich pociech na wypoczynku letnim. 5 turnusów kolonii wyjazdowych oraz 2 turnusy półkoloniiw 
Ulanie-Majoracie i Domaszewnicy dla łącznie ok 350 dzieci i młodzieży. 
 Zachęcamy do udziału w szczególności mieszkańców naszej gminy.
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Półkolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży
 Półkolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży 
to wydarzenie, które od lat organizowane jest przez 
Gminę Ulan-Majorat i Stowarzyszenie Ulańskie                                                                                                         
Forum Inicjatyw Społecznych. Celem tej 
formy wypoczynku jest zintegrowanie osób  
niepełnosprawnych ze środowiskiem. Wydarzenie 
co roku w swym programie oferuje szereg ciekawych 
atrakcji. 
 18 lipca 2022 roku był pierwszym dniem już 
dawno zaplanowanego pięciodniowego wypoczynku, 
który rozpoczął się warsztatami integracyjnymi 
oraz zabawami z animatorem. Program urozmaiciło 
spotkanie półkolonistów z dogoterapeutą oraz 
czworonożnymi przyjaciółmi - psami rasy samoyed: Marie i Astrid. Kolejna półkolonijna atrakcja - to wycieczka 
do Ranczo ,,Arka’’ w Sernikach, gdzie dzieci mogły przebywać w bliskim towarzystwie ciekawych zwierząt:                
m.in. alpak, lam, jeżozwierzy, kóz, jaków, owieczek i zebronia. 
 Głównym punktem programu jednego z półkolonijnych dni był spektakl rzeszowskiego teatru lalek  
NEMNO oraz warsztaty kukiełkowe, na których uczestnicy wypoczynku mogli w pełni wykorzystać swoją 
wyobraźnię, tworząc wymarzone lalki. Równie dobrze półkoloniści bawili się na wycieczce do warszawskiego 
Centrum Nauki Kopernik, gdzie zobaczyć mogli szereg różnych eksperymentów naukowych oraz                                                   
skomplikowanych wynalazków i doświadczać świata. 
 Pod koniec półkolonii niewątpliwą atrakcją była przejażdżka konna oraz miniolimpiada, składająca się                                            
z różnych zabaw, torów przeszkód oraz gier zespołowych. Po olimpijskich konkurencjach rozpoczęły się warsztaty 
plastyczne, podczas których dzieci pracowały metodą batiku woskowego, dostarczającego młodym artystom   
wielu wrażeń oraz pobudzającego ich kreatywność. Na koniec półkolonii nastąpiło podsumowanie całego 
wydarzenia - wręczenie dyplomów, nagród oraz medali. To było niezwykle wartościowe wydarzenie, uczące 
wrażliwości, atrakcyjne dla wszystkich pięć dni, dające wiele satysfakcji zarówno niepełnosprawnym dzieciom, 
jak i ich zdrowym rówieśnikom - wolontariuszom.
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Otwarcie lata seniorów
 W niedzielne popołudnie, 3 lipca, Wójt Gminy 
Ulan-Majorat i Ulańska Rada Seniorów zaprosili 
przedstawicieli najstarszego pokolenia gminnej 
społeczności na biesiadę pod hasłem ,,Lato Seniorów”. 
Wydarzenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Ulanie-Majoracie.
 Czas seniorom umilił chór ,,Cantate Domino” 
oraz gminne zespoły śpiewacze: ,,Melodia”, ,,Złoty 
Kłos” i ,,Senior”, którym przygrywała kapela ,,Szwagry”.
 Kulinarną atrakcją wydarzenia był pieczony 
prosiak firmy Ryjek  Następnie odbyła się tradycyjna 
potańcówka. 
 To było wspaniałe powitanie lata. 

„Skrzypek na dachu”
 Na „Skrzypku na dachu” po prostu trzeba 
być. 
 Z grupą mieszkańców naszej gminy 
wybraliśmy się do Teatru Muzycznego w Lublinie 
na ponadczasowy  i najpopularniejszy musical na 
świecie - „Skrzypek na dachu”. 
 Któż nie zna „Gdybym był bogaczem”, który 
jest sztandarowym utworem tego spektaklu.
 Ale zanim dotarliśmy do teatru, 
wcześniej mieliśmy niebywałą okazję zwiedzania 
#BrowarPerla.   
 Historia tego miejsca i rodziny Vetterów 
znacząco przysłużyła się do rozwoju miasta                    
Lublin.
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Plener malarski
 W sobotę 16 lipca powróciliśmy na łono natury, by przy pięknej, bardzo sprzyjającej aurze poprowadzić               
warsztaty plastyczne w plenerze. 
 A spotkało się grono młodych miłośników sztuki i dwa pokolenia instruktorów, wychowanków                            
norwidowskiego liceum sztuk pięknych - Oliwia Wierzchowska, Sławomir Żyłka.
 Dzieła młodych ulańskich artystów możecie obejrzeć w naszym ośrodku kultury. Zapraszamy!
 A gościli nas Państwo Rygalikowie w Dworku w Sobolach, za co serdecznie dziękujemy. 

Ogólnopolskie sukcesy monodramu „Ja… siostra Fridy” Natalii Dyjak
 II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich „SZPULKA” 
w Sokołowie Podlaskim odbył się z początkiem kwietnia 2022 roku. 
Do tegorocznej edycji zakwalifikowano tylko 15 grup z całej Polski. 
Ogólnopolskie Jury złożone z aktorów, reżyserów i pedagogów teatru 3 
kwietnia wyłoniło laureatów. W ich gronie znalazła się Natalia Dyjak                                      
z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie.     
Historia meksykańskiej malarki opowiedziana z punktu widzenia jej 
siostry Cristiny przyniosła Natalii  także kolejne wyróżnienie na XI 
Ogólnopolskim Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Myślą 
Jana Pawła II „ZŁOTA MASKA”. Młodzieżowe spektakle oceniało 
Jury złożone z wybitnych lubelskich praktyków teatru. Jurorzy 
i  przede wszystkim widzowie byli pod wrażeniem artystycznych 
umiejętności młodych aktorów a także poruszanych problemów 
współczesnego świata. Dziękujemy Natalii, że znalazła się w gronie wrażliwych i kreatywnych młodych twórców 
teatru. Gratulujemy sukcesów i życzymy przede wszystkim… czasu na realizację artystycznych zamierzeń.
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KULTUROMANIAK 2022

I CAN BE A STAR 2022 Online

 Michał Polkowski to młody artysta, prężnie rozwijający swoje umiejętności 
wokalne, recytatorskie i taneczne.
 22 maja 2022 roku zaprezentował się na XVI Wojewódzkim Konkursie 
Twórczości Artystycznej ,,KULTUROMANIAK’’ w Mrozach. Michał został 
doceniony, otrzymując od jury III miejsce w swojej kategorii wiekowej.

 Gminny Ośrodek 
Kultury w Ulanie-
Majoracie od lat 
organizuje konkurs 
wokalny dla dzieci                                                                    

i młodzieży ,,I CAN BE A STAR’’. Wokaliści biorący 
udział w przedsięwzięciu mają za zadanie zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne wybierając repertuar                                      
w języku angielskim.
 Na konkursie i w tym roku nie mogło zabraknąć 
artystów z Gminy Ulan-Majorat. W ,,Juniorach’’,                         
I miejsce zdobyła Oliwia Nowak, natomiast w kategorii 
,,Młodzież’’, doceniona została Natalia Dyjak, otrzymując III miejsce.

,,Cała Polska czyta dzieciom, Ulan też!’’
  25 maja 2022 roku                                                                                
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Ulanie-Majoracie odbył się 
Gminny Konkurs Pięknego 
Czytania, zorganizowany 
przez Ulańską Bibliotekę 
Publiczną. Szesnastu 
uczestników zaprezentowało 
swoje umiejętności                                          
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych: klasa I, klasa II 
oraz klasa III.

  Po obradach jury nastąpił długo wyczekiwany werdykt; 
MISZTRZAMI CZYTANIA zostali: Antoni Ścioch i Franciszek Bogusz z 
klasy pierwszej oraz Julian Polkowski, uczeń klasy trzeciej.

     41. Mały Konkurs Recytatorski
   Gmina Ulan-Majorat reprezentowana 

jest na wielu konkursach oraz przedsięwzięciach 
artystycznych.

   Dnia 23 maja 2022 roku w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury odbył się ,,41. Mały Konkurs 
Recytatorski’’. W konkursie wzięli udział młodzi 
recytatorzy: Maja Polkowska, Wiktoria Król, Michał 
Polkowski i Przemek Zienkiewicz.

   Wśród wspaniałej, uzdolnionej czwórki, 
wyróżnienia otrzymali: Maja, Michał oraz Przemek.
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Moje Małe Brzechwowanie 2022 z poezją Marii Konopnickiej
 11 maja 2022 roku odbył się XIV Gminny Konkurs Recytatorski ,,Moje Małe Brzechwowanie’’ z Poezją 
Marii Konopnickiej. Wydarzeniem towarzyszącym było interaktywne czytanie utworu ,,Szkolne przygody 
Pimpusia Sadełko’’ przez ucharakteryzowanych, dorosłych miłośników literatury.
 Jury po wysłuchaniu pięćdziesięciu wykonawców z przedszkoli, oddziałów zerowych oraz klas I-III, 
przyznało równorzędne nagrody. W kategorii przedszkola doceniono: Natalię Szostak, Weronikę Wierzchowską 
oraz Jakuba Czarnockiego. Szczególnie wyróżnionymi recytatorami z oddziałów zerowych oraz klas pierwszych 
zostali: Marta Maliszewska, Gabriela Zadroga i Maria Kowalewska, natomiast w kategorii klas drugich 
i trzecich nagrodę otrzymali: Julian Polkowski, Magdalena Mazur oraz Alicja Klębowska. Cieszymy się, że 
chwile spędzone nad wierszami Marii Konopnickiej były okazją do pogłębiania więzi rodzinnych.

Wielopokoleniowe sukcesy ulańskich recytatorów!
 Niezwykle owocny dla ulańskich recytatorów 
był XXIII Międzywojewódzki Konkurs Poezji                          
i Prozy Ludowej w Woli Osowińskiej.
 Gmina Ulan-Majorat reprezentowana była 
nie tylko przez dzieci i młodzież. Swoje umiejętności 
recytatorskie zaprezentowali również przedstawiciele 
starszego pokolenia lokalnej społeczności.
 Konkursową nagrodę wywalczyła Anna 
Lipińska, która zajęła II miejsce w swojej kategorii 
wiekowej, natomiast wyróżnienia otrzymali: Basia 
Lipińska, Przemek Zienkiewicz oraz pani Grażyna 
Sosnowska.

Radość spod Kapelusza
  Ulańscy artyści podjęli wyzwanie 
zaprezentowania się w sztuce publicznego mówienia na 
Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym „Radośc 
spod Kapelusza”.
  Wydarzenie miało miejsce 28 maja 2022 roku                                       
w Saloniku Hanki Bielickiej w Centrum Katolickim im. 
Jana Pawła II w Łomży. Jury, składające się z wybitnych 
i cenionych aktorów, w kategorii monolog/wiersz 
przyznało III miejsce Wiktorii Czyżak, natomiast 
wyróżnienie otrzymała Natalia Polkowska.
  W kategorii wokalnej sukces osiągnęła Natalia 
Dyjak, zdobywając III miejsce.
  Galę konkursu uświetnił recital Jerzego Filara                                     
,,Z uśmiechem i piosenką dla Hanki’’.
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Żłobek Gminny „Maluszkowo” - sukcesy i wydarzenia
Wygrana w ogólnopolskim konkursie „Dziecięcy kącik z KiddyMoon”
 Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku ulański żłobek brał udział w ogólnopolskim konkursie 
online. Po ponad dwutygodniowym głosowaniu okazało się, że dzięki 14 962 oddanym na placówkę głosom, 
„Maluszkowo” uplasowało się na czwartym miejscu w konkursowym rankingu. Nasz żłobek wszedł do finału 
jako jedyna placówka z województwa lubelskiego, pozostawiając w tyle żłobki i kluby dziecięce z dużych miast                 
z całej Polski. Suchy basen z kulkami, który był nagrodą za IV miejsce, przysporzył wiele radości maluszkom.                 
A uśmiech dziecka jest największą motywacją do dalszych działań – jak mówią pracownicy żłobka. 

Nominacja do Ogólnopolskiego Konkursu „Dyrektor Roku 2022”
 Lidia Wierzchowska - Dyrektor Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie – została 
nominowana do tytułu „DYREKTOR ŻŁOBKA ROKU 2022” - ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez 
Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Znalazła się w gronie szesnastu 
dyrektorów żłobków i kierowników klubów dziecięcych z całej Polski. O nominację do tytułu wystąpiła Gmina 
Ulan-Majorat.

Konkurs na rodzinny projekt kartki wielkanocnej „Wiara, nadzieja, miłość”
 W bieżącym roku ulański żłobek po raz pierwszy zorganizował rodzinny konkurs wielkanocny. Hasło 
przewodnie akcji brzmiało: „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Konkurs polegał na rodzinnym przygotowaniu projektu 
kartki wielkanocnej – techniką dowolną. Akcja cieszyła się dużą popularnością i zakończyła wystawą prac, którą 
mogli podziwiać zarówno sami wykonawcy, jak i osoby z zewnątrz.

Ulańskie Sprzątanie Ziemi
 Przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc dbanie o nią jest obowiązkiem każdego człowieka. 
Od początku istnienia placówki, w „Maluszkowie” dzieci uczone są zasad recyklingu oraz kształtuje się w nich 
postawę ekologiczną. 22 kwietnia przypadał Dzień Ziemi. Wszyscy czynnie uczestniczyliśmy więc w akcji 
„Ulańskie Sprzątanie Ziemi”, zorganizowanej przez Gminę Ulan-Majorat - maluchy z zapałem sprzątały teren 
wokół żłobka, a pracownicy (prawie w komplecie) uporządkowali spory kawałek ulańskich terenów. Pozostało 
tylko życzyć sobie, by wszystkim zależało na naszej planecie i by w dbaniu o nią widzieli sens.

IV Żłobkowy Piknik Rodzinny
 W czerwcu już po raz czwarty pracownicy żłobka zorganizowali Żłobowy Piknik Rodzinny, czyli Dzień 
Uśmiechu, Radości i Rodziny. Na wydarzenie zawsze bardzo chętnie przybywają całe rodziny, by w radosnej, 
przemiłej atmosferze spędzić letnie, niedzielne popołudnie. Nie zabrakło dmuchańców dla dzieci, zabaw                                  
z animatorami, konkurencji dla rodziców, wspólnego biesiadowania. Piknik stał się już żłobkową tradycja.
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Szkoła Podstawowa w Kępkach tworzy Łańcuch Pamięci

 6 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Kępkach świętowała podwójnie. Tego dnia odbyły się 
obchody upamiętniające 11. rocznicę nadania imienia szkole, odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej ku czci por. Czesława Czajkowskiego i posadzenie 
Dębu Pamięci.
      Cała społeczność szkolna z dumą przyłączyła się do realizacji 
programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, który 
zakłada upamiętnianie ofiar NKWD poprzez sadzenie Dębów Pamięci, 
w myśl zasady – jeden dąb, jedno nazwisko z Listy Katyńskiej.
      Wspólne świętowanie rozpoczęło się od uroczystego narodowego 
tańca – poloneza. Następnie uczniowie zaprezentowali biografię patrona 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który swoim życiem i posługą 
zawsze dawał świadectwo prawdy i uczciwości. Zacytowano znamienne 
słowa ks. Jerzego, że: „Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty 
w dobro. Każda rzecz, każda sprawa wielka – musi kosztować i musi być 
trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. 
       Kolejna część poświęcona była sylwetce naszego lokalnego bohatera 
narodowego – porucznika Czesława Czajkowskiego, absolwenta 
Wydziału Inżynierii w Państwowej Szkole Technicznej w Wilnie, 
geodety i mierniczego, który w 1939 roku, trafił z grupą czterech i pół 
tysiąca oficerów do obozu jenieckiego w Kozielsku i został zamordowany 
w Katyniu w 1940 roku.       
      Dodajmy, że akademię ubogaciły znane polskie piosenki o tematyce 
patriotycznej takie jak: „Mury”, „Biały krzyż” czy „Miejmy nadzieję”, w wykonaniu uczniów. 
     W ten sposób cała społeczność szkoły dołączyła do Łańcucha Pamięci Kolejnych Pokoleń, aby w znaczący 
sposób przyczynić się do zachowania i przekazywania pamięci o znanych oraz nieznanych Ofiarach Zbrodni 
Katyńskiej.
     Ostatnią ważną częścią uroczystości było odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej oraz posadzenie Dębu Pamięci, 
w których wzięli udział: Wójt Gminy Ulan-Majorat – Pan Jarosław Koczkodaj, Dyrektor Szkoły – Pani Iwona 
Mikołajuk, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Ewelina Goławska oraz Przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego – Paulina Szmulik. Tablicę Pamiątkową i Dąb Pamięci uroczyście poświęcił Ksiądz Proboszcz 
Krzysztof Pawłowski.
      Na zakończenie, dyrektor szkoły gorąco podziękowała gościom za wspólne przeżywanie uroczystości                                 

i towarzyszenie szkole w tak ważnym momencie. 
Ogromną wdzięczność wyraziła Organowi 
Prowadzącemu Szkołę, Wójtowi Gminy Ulan – 
Majorat, Panu Jarosławowi Koczkodajowi, Pani 
Ewie Szczygielskiej, Panu Grzegorzowi Ostojskiemu, 
Panu Marcinowi Goławskiemu, Panu Sławomirowi 
Domańskiemu, Radzie Rodziców Szkoły, nauczycielom, 
pracownikom szkoły oraz uczniom za zaangażowanie 
i pomoc w organizacji ważnego przedsięwzięcia. 
W dowód wdzięczności goście otrzymali Księgi 
Pamiątkowe jako wspomnienie uroczystości.
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Uczniowie z Soból laureatami wojewódzkiego konkursu  
„Żołnierze Armii Krajowej z mojej okolicy”

 Konkurs zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej 
oddział w Lublinie skierowany był do uczniów  szkół podstawowych                                           
i ponadpodstawowych. Ich zadaniem było przygotowanie prezentacji 
multimedialnej przedstawiającej losy jednego lub kilku żołnierzy Armii 
Krajowej z najbliższej okolicy. Na konkurs nadesłano 174 prace. Uroczysta 
gala wręczenia naród odbyła się 5 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej 
Oddziału IPN w Lublinie. Nagrody laureatom wręczył dyrektor 
lubelskiego IPN dr Robert Derewenda. I miejsce w kategorii szkoła 
podstawowa – praca zespołowa zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej                 
w Sobolach - rodzeństwo Wiktoria (kl.VIII) i Patryk (kl.VII) Robak.  
 Prezentacja przygotowana pod kierunkiem p. Teresy Kowalik, 
ukazała losy bohaterów podziemia antykomunistycznego pochodzących 
z Soból. Uczniowie zgromadzili i zaprezentowali wiele cennych informacji 
dotyczących historii „Małej Ojczyzny” wykazali się także znajomością 
technologii informatycznych.

„Nie bądź pajacem, bądź chłopcem”
 W środę 15 czerwca                   
w Szkole Podstawowej                                  
w Sobolach miało miejsce 
Plenerowe Otwarte Spotkanie 
Dydaktyczne. W trakcie 
spotkania szukano odpowiedzi 
na pytania:
1. Czy w życiu można odgrywać 
jedynie rolę pajacyka, sztucznego 
ludka, który jest bezwolny, 
poruszany przez sznurki, 
zabawiającego publiczność?
2. Dlaczego Pinokio walczył 
o to, by stać się prawdziwym 
dzieckiem? 
3. Jak rozpocząć przygodę                             
z astronomią?
4. Jak przygotować zdrowe 
jedzenie na grillu?
 Uczniowie, rodzice 
i nauczyciele spotkali się na 
boisku szkolnym o godz. 20.30 
gdzie obejrzeli nagranie części 
artystycznej przygotowanej przez 
uczniów na Święto Rodziny, 
następnie odtworzono fragmenty 
filmu „Pinokio”. W przerwach 
pomiędzy fragmentami filmu uczestnicy spotkania czytali urywki książki Carla Collodiego, czytane fragmenty 
miały wymowę moralizatorską. W trakcie seansu były serwowane pyszne i zdrowe potrawy z grilla. Dzięki 
sprzyjającej pogodzie można było przez lunety obejrzeć rozgwieżdżone niebo i poobserwować „truskawkowy 
księżyc”.
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Podsumowanie Gminnego Projektu Edukacyjnego „Bezpieczni w sieci”

  09.06.2022 r. zakończono realizowany pod 
patronatem Wójta Gminy Pana Jarosława Koczkodaja, 
Gminny Projekt Edukacyjny pt. „Bezpieczni w sieci” 
którego organizatorem była Szkoła Podstawowa                             
w Sobolach. Wszystkie szkoły z terenu gminy włączyły 
się  w realizację zadań projektowych. Koordynatorami 
przedsięwzięcia były panie: Anna  Paskudzka i Edyta 
Więcławska. Zespoły zadaniowe przez cały rok   
realizowały tematykę dotyczącą bezpiecznego korzystania 
z Internetu, przeprowadziły spotkania z policjantem dla  
uczniów i rodziców, przygotowały Dzień Bezpiecznego 
Internetu, jak również wzięły udział w szkoleniu

 „Cyberbezpieczeństwo...”. Ostatnim etapem projektu 
były konkursy w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III- konkurs plastyczny oraz dla uczniów klas 
IV-VIII- konkurs filmowy. Podczas uroczystego podsumowania wręczono nagrody zwycięzcom konkursów.

„Wszystkie dzieci nasze są…” Dzień Dziecka w Sobolach
  Jest wiele dni  roku, które dzieci lubią, niewątpliwie 

jednym z nich jest 1 czerwca – Dzień Dziecka. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobolach tegoroczny 
Dzień Dziecka spędzili bardzo aktywnie. Rano odbył 
się krótki apel, rozpoczynający obchody Dnia Dziecka 
połączone ze świętem sportu. Dyrektor pan Arkadiusz 
Cap złożył dzieciom i młodzieży najlepsze życzenia                
z okazji ich święta - dużo radości, beztroskiej zabawy 
i samych celujących ocen na świadectwie. Uczniowie 
zostali podzieleni na dwie grupy: klasy młodsze 
(I-III) i przedszkole oraz klasy starsze (IV-VIII). 
Maluchy zmierzyły się w konkurencjach sportowych, 
starsi uczniowie obejrzeli film „Mitchellowie kontra 

maszyny”. Po posiłku w postaci kiełbasek z grilla,  nastąpiła zmiana. Młodsze klasy udały się na seans filmowy,              
a starsi na rozgrywki sportowe.  Po zakończeniu wszystkich gier i konkurencji  uczniowie zebrali się na wspólnym 
apelu, gdzie zostały im wręczone przez Pana Jarosława Koczkodaja, Wójta gminy cenne nagrody.
 Atrakcji dla dzieci tego dnia było co niemiara, począwszy od zawodów sportowych, poprzez kącik 
artystyczny - malowanie twarzy. Jedną z  atrakcji była foto budka, zasponsorowana  przez Pana wójta. Dodatkowo 
Rada Rodziców zorganizowała stoiska ze słodkościami dla dzieci, z watą cukrową i popcornem, a także stoisko               
z ciastami i babeczkami. 
 Wieczorem została zorganizowana dyskoteka, na której przy dźwiękach muzyki uczniowie mogli                     
wyhasać się do woli. Koordynatorami całej imprezy byli: p. Marta Kulenty-Nurzyńska oraz p. Mateusz 
Kazimierczak.

Wielkie sprzątanie w Sobolach
   Słoneczna i wiosenna pogoda zachęciła 

społeczność szkolną do przeprowadzenia prac 
porządkowych na placu przy Szkole Podstawowej                      
w Sobolach. W dniu 02 maja 2022r. z inicjatywy 
dyrektora Pana Arkadiusza Capa zorganizowano 
szereg prac polegających na przycięciu lub wycięciu 
krzewów, które nie wyglądały zbyt ładnie.

   Poszły w ruch piły, siekiery i grabie, aby 
przywrócić placowi estetyczny wygląd. W pracach 
wzięli udział:  uczniowie kl. VII i VIII, rodzice, 
pracownicy szkoły i nauczyciele.
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Krzyże katyńskie – katecheza pamięci i przebaczenia
 We wtorek  14 czerwca  w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy miała miejsce podniosła uroczystość                        
w ramach  ogólnopolskiego programu społecznego Katyń… ocalić od zapomnienia. Odsłonięto tablicę i posadzono 
dąb pamięci dla uhonorowania porucznika Jana Wujastyka prawnika i żołnierza 45 Pułku Piechoty Strzelców 
Kresowych w Równem, zamordowanego w Katyniu wiosną 1940 r. Tym symbolicznym gestem włączyliśmy się       
w pamięć o tych, o których przez wiele dziesięcioleci próbowano zapomnieć, a wręcz wymazać ich z obecności  
w świadomości historycznej narodu. Na to wyjątkowe szkolne święto  licznie przybyli zaproszeni goście, m. in. p. 
Jarosław Koczkodaj Wójt Gminy Ulan – Majorat, ks. Jarosław Czech proboszcz parafii Zofibór, p. Brygida Fabrycka 
wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, pracownicy i radni gminy,  dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi 
przedstawiciele organizacji i podmiotów od lat współpracujących ze szkołą, emerytowani nauczyciele oraz rodzice.
 W patriotycznym programie okolicznościowym uczniowie zaprezentowali kompilację tekstów                 
lirycznych, poezji melicznej oraz narracji wspomnieniowej upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 82 
lat. Odczytano biogram patrona oraz wyemitowano fragmenty filmu z przesłaniem płynącym od bratanka - 
Dominika Wujastyka -  profesora University of Albert w Kanadzie. 
 Następnie głos zabrali goście. Jako pierwszy zwrócił się do uczniów Pan Wójt. Wskazał na ważną  rolę 
doświadczeń przeszłości narodu jako kanwy, na której powinno się budować jego przyszłość, w kontekście 
przerwanego życia tych, którym nie dane było tego dokonać. Podkreślił, że współczesny patriotyzm to przede 
wszystkim nauka wrażliwości na to, co wspólne, a stanowiąc esencję naszej teraźniejszości, wymaga szczególnej 
dbałości nas wszystkich. Przemawiała także pani wizytator, która przeczytała list okolicznościowy Kuratora 
Oświaty oraz pozwoliła sobie na osobistą dygresję -  konkluzję zamknęła w metaforze o guzikach, które oddała 
ziemia katyńska i które, podobnie jak  prawda o tych strasznych wydarzeniach, po latach wyszła na jaw. 
 Druga część uroczystości odbyła się w ogrodzie przyszkolnym, gdzie nastąpiła jej celebracja- odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy, modlitwa za wszystkich pomordowanych, złożenie kwiatów oraz posadzenie dębu 
przez delegacje władz szkolnych, samorządowych i oświatowych. Epilogiem uroczystości było symboliczne            
wypuszczenie gołębi.
 Podsumowując ten wyjątkowy apel pamięci dyrektor szkoły Teresa Wierzchowska podziękowała               
gościom za uczestnictwo, organizatorom i uczniom za przygotowanie uroczystości, a przedstawicielom Rady 
Rodziców za wsparcie.  W końcowej refleksji zawarła prośbę, aby tablica i dąb upamiętniające  te tragiczne 
wydarzenia stały się dla nas wszystkich symbolem refleksji  nie tylko nad historią i patriotyzmem, ale również nad 
naszą współczesnością i przyszłością, szczególnie dziś, gdy pełni obaw śledzimy tragiczne wydarzenie za naszą 
wschodnią granicą.
 Dąb, który już rośnie przed szkołą, na certyfikacie posiada nr 8569. 
Szczegóły na  https://katyn-pamietam.pl/hero/8569.
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W krainie dziecięcej radości
 Jednodniowa wycieczka klas 0-III ze Szkoły 
Podstawowej w Domaszewnicy do Bałtowa okazała 
się wspaniałą  przygodą. Atrakcje  bałtowskiego 
Jura Parku to doskonały pomysł na  udany wyjazd 
edukacyjno – wypoczynkowy. Entuzjazm wśród 
dzieci wzbudził Zwierzyniec . Wycieczkowicze odbyli 
przejażdżkę pomiędzy zwierzętami egzotycznymi 
oraz zobaczyli ciekawe gatunki ptaków i ssaków.  Nie 
mniejsze  emocje towarzyszyły nam w Oceanarium. 
Dzięki nowoczesnej technologii nie tylko poznaliśmy 
życie prehistorycznych zwierząt podwodnych, ale 
przeżyliśmy także mrożące krew w żyłach  spotkanie 
z rekinem.  Kolejnym miejscem naszego pobytu była 
magiczna  Sabatówka, skąd  udaliśmy się do kina 
5D, aby odbyć wirtualną podróż pośród dinozaurów. 

Wycieczkę zaliczamy do udanych, ponadto poprzez udział w świetnej zabawie przyswoiliśmy dodatkową wiedzę, 
którą będziemy mogli wykorzystać na lekcjach historii, przyrody i geografii. Dzień pełen wrażeń i emocji 
zakończył się w Parku Rozrywki,  gdzie dzieci z wielką ochotą oddały się harcom i zabawie.

Szaleństwa umysłu i ciała z Kopernikiem i Newtonem
Wyjazd do stolicy uczniów klas IV-VII Szkoły 
Podstawowej w Domaszewnicy miał dwojaki charakter 
– edukacja i rozrywka w długo oczekiwanym 
stylu. Rozpoczęliśmy od zajęć warsztatowych w 
Centrum Elektroekologii, gdzie nasi uczniowie mogli 
wykazać się kreatywnością w planowaniu działań 
proekologicznych. Po spacerze ulicami Powiśla czekała 
nas przygoda z wiedzą eksperymentalną w Centrum 
Nauki Kopernik. Empirycznych doznań dostarczyły 
naszym młodym badaczom interaktywne wystawy, 
gdzie mogli poznać prawa nauki poprzez samodzielnie 
prowadzenie doświadczeń. W dalszej części wyjazdu 
uczniowie nie zwolnili tempa, próbując łamać zasady 
prawa ciążenia w centrum rozrywki Stacja Grawitacja. 
Skakali na trampolinach, walczyli na miękkie miecze, 

rozegrali mecze koszykówki i siatkówki. Amatorzy mocnych wrażeń zmierzyli się ze swoimi strachami na 
ściance wspinaczkowej i w parku linowym oraz zaistnieli w mediach, udzielając wywiadu radiu Onet. W drodze 
powrotnej zespoły klasowe przystąpiły do konkursów, wykazując się przy tym ogromną wiedzą, przyznano też  
nagrody Ninja warrior dla uczniów, których determinacja pozwoliła pokonać najtrudniejsze podniebne trasy.
Pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem -  ta znana maksyma Konfucjuszu najtrafniej oddaje 
zaangażowanie naszych uczniów w trakcie tej wyjątkowej wycieczki.
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Ogromna dawka radości… Wycieczka marzeń - nagroda za               
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła z wiatrem
 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy 23.05.2022 r. pojechali na wycieczkę do Głuchowa             
(pow. łódzki) na farmę wiatrową. Dzieci miały wyjątkową możliwość obejrzenia, również wewnątrz, gigantycznego  
wiatraka. Na stacji transformatorowej (Główny Punkt Zasilania) dowiedziały się jak działa i ile korzyści przynosi 
taki wiatrak. Uczestnicy wycieczki zdobyli bardzo cenną wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, byli 
ciekawi  zadawali bardzo dużo pytań. Po takiej dawce emocji dzieci wraz z opiekunami zostały zaproszone do 
restauracji na smaczny obiad.  Dzięki dodatkowym pieniądzom, pozyskanym przez Dyrektor szkoły można było 
uatrakcyjnić program wycieczki o  wizytę w  Muzeum Ziemi Rawskiej, gdzie uczniowie obejrzeli  wystawę Świat 
zmysłów oraz zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich.  
 Szkoła z wiatrem wytwarza pozytywną energię. Nasi uczniowie już wielokrotnie się o tym przekonali.  

Małym Szlakiem Piastowskim, czyli tropem polskiego dziedzictwa 
narodowego

  Tegorocznej trzydniowej wycieczce, w której uczestniczyli 
uczniowie  Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy w dniach 1-3 
czerwca,  przyświecała idea poznania różnorodności dziedzictwa 
narodowego w jej historycznym i naukowym spektrum, dlatego też w  
programie znalazły się miejsca i obiekty przybliżające bogatą historię,  
archeologię i dokonania naukowe Kujaw, Ziemi Chełmińskiej i  Pałuk: 
Toruń, Planetarium, Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Piwnicach, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa 
w Grębocinie, Biskupin, Gniezno i Kruszwica. Nasi uczniowie nie 
tylko wzbogacali swoją wiedzę, ale przede wszystkim mieli okazję 
sprawdzić ją w działaniu. W piernikarnii własnoręcznie wykonali 
korzenne słodkości, a w trakcie warsztatów edukacyjnych próbowali 
swoich sił w kaligrafii, tworzyli papier czerpany i drukowali na 
starej prasie.  Testem na wyniesioną wiedzę i spryt była gra miejska 
ze słodkimi nagrodami, podczas której drużyny samodzielnie 
eksplorowały toruńską starówkę, wykonując różne zadania. Jednak 
najwięcej niezapomnianych wrażeń doświadczyli zdobywając Fort 
IV podczas drużynowej gry terenowej na ogromnej przestrzeni 
pruskich koszarów i podziemnej trasie obiektu.
  Tak bogaty program nie byłby możliwy do zrealizowania, 
gdyby nie ogromne wsparcie Wójta Gminy Ulan-Majorat Jarosława 

Koczkodaja. Dzięki temu  w trakcie tej niezwykle pasjonującej przygody z prehistorią, historią, piernikami                            
i gwiazdami w tle, w atmosferze zdrowej rywalizacji i pruskiego drylu, nasi wycieczkowicze mogli  poszerzać 
swoje horyzonty, a przede wszystkim skonfrontować wiedzę książkową z rzeczywistością. 
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Gmina Ulan-Majorat beneficjentem Programu ERASMUS+

Wycieczka zerowiaków z Zespołu Szkół w Ulanie-Majoracie
 6 czerwca dzieci z grup zerowych uczestniczyły 
w wycieczce autokarowej do Siedleckiego Centrum 
Kultury i Sztuki. Obejrzały przedstawienie teatralne 
pt. „Doktor Nieboli”. Wzięły udział w warsztatach 
teatralnych i spotkały się z aktorami występującymi w 
spektaklu. Następnie udały się do Wioski Indiańskiej 
położonej w miejscowości Grala – Dąbrowizna. Tam 
przygotowana była dla dzieci niespodzianka. Czekał 
na nich wielki stół zastawiony smakołykami oraz 
pan „Śmieszek” – animator dziecięcy. Z głośników 
popłynęła muzyka, a pan „Śmieszek” umilał czas 
różnorodnymi zabawami, tańcami i konkursami 
muzyczno – sportowymi. Zwieńczeniem wszystkich 
atrakcji były pieczone ziemniaczki i kiełbasa.

Papieski Rajd Rowerowy
 18 maja to ważna data dla nas Polaków, ponieważ tego dnia przyszedł na świat Święty Jan Paweł II, Patron 
naszej szkoły. 
 W tym roku przypada 102. rocznica Jego urodzin. Klasy 6-8 uczciły ten dzień w sposób szczególny, biorąc 
udział w Papieskim Rajdzie Rowerowym. 
 Papież niejednokrotnie podkreślał, jak ważny jest sport w życiu człowieka, mówiąc: „Sport to najlepsza 
droga do pokonywania granic”.
 Dziękujemy Panu Wójtowi Jarosławowi Koczkodajowi, że swoją obecnością podkreślił wagę tego dnia.

  Mamy zaszczyt ogłosić, że po rozstrzygnięciu konkursu wniosków w ramach Akcji 
1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH), 
ogłoszonym na początku 2022 roku przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus  Gmina 
Ulan-Majorat została beneficjentem projektu wymiany  pt. „Mobilność edukacyjna kluczem do 
sukcesu”.
 W roku szkolnym 2022/2023 jego realizatorem będzie Zespół Szkół im. Jana Pawła II                                          
w Ulanie-Majoracie. Sukces ten jest efektem współpracy i zaangażowania obu tych podmiotów. 
Do konkursu przystąpiło prawie 400 szkół z całej Polski. Wniosek napisany przez Panią Dyrektor 
Małgorzatę Karpińską oraz koordynatora projektu Panią Wiolettę Grochowską - nauczyciela 
języka angielskiego, został zatwierdzony do realizacji, uzyskując wysoki wynik. 

  Partnerem projektu jest szkoła z Grecji. Całość przedsięwzięcia opiewa na koszt ponad              
50 tys euro. 
` Społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie dziękuje Panu Jarosławowi 
Koczkodajowi za decyzje i działania, które otwierają furtkę na świat młodemu pokoleniu naszej 
gminy.



24

O
św

ia
ta

Informator Ulański Nr 2 (50) kwiecień-lipiec 2022

Wierszyki łamiące języki
 Tegoroczny konkurs logopedyczny „Wierszyki łamiące 
języki” cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się piękną i wyrazistą mową. Przy wyborze laureatów 
brano pod uwagę adekwatność wyboru wiersza logopedycznego, 
właściwą artykulację oraz dykcję.
 Zgodnie z werdyktem jury, nagrodę otrzymali:
• Bartosz Bartoń kl. III Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy.
• Wojciech Skrzyszewski kl. 0 Zespół Szkół im. Jana Pawła II                               
w Ulanie-Majoracie
• Lena Korzeniewska gr. 5-latki Szkoła Podstawowa w Sobolach
 
Wyróżnienia otrzymali:
• Bartłomiej Kopiejek kl.0 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-
Majoracie
• Antoni Kania kl. II Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-
Majoracie
• Jakub Korzeniewski kl. II Szkoła Podstawowa w Sobolach
 Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom!

Sukcesy językowe w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie

 Rok szkolny 2021/2022 obfitował w sukcesy naszych podopiecznych. Poniżej prezentujemy laureatów 
oraz wyróżnionych uczniów w konkursach z języka angielskiego. Naszym podopiecznym gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w przyszłym roku!
Ogólnopolski Konkurs piśmienniczy języka angielskiego „Young Writers Contest” 
· Maria Cieślak (kl. 8b) – wyróżnienie 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w języku angielskim „Spectacular Skils” 
 Michalina Rajkowska (kl. Ib)– I miejsce, Bartosz Maliszewski (kl. 4a) – I miejsce,  Kacper Cichosz (kl. 3a) – III 
miejsce,  Jagoda Zakrzewska (kl.7a) – wyróżnienie,  Wojciech Czarnocki (kl. Ib) – wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs „Memory Master” 
Kamila Miłosz (kl. 4a) – II miejsce, Bartosz Maliszewski (kl. 4a) – III miejsce, Justyna Chojnacka  (kl. 5b) – 
II miejsce, Wiktoria Król (kl. 5a) – III miejsce,  Aleksandra Wierzchowska (kl.6a) – II miejsce, Łukasz Cygan 
(kl.7b) – wyróżnienie,  Marta Chilimoniuk (kl.6a) – wyróżnienie,  Maja Jurkowska (kl. 4a) – wyróżnienie, Maja 
Wierzchowska (kl. 4a) – wyróżnienie, Jakub Kazimierczak (kl. 5b) – wyróżnienie 
Międzyszkolny Konkurs Poezji i Piosenki w Językach Obcych 8.2 Języki: 
 Bartosz Maliszewski (kl. 4a) – I miejsce,  Anna Lipińska (kl. 8b) – II miejsce, Julian Polkowski      (kl. 2a) – I 
miejsce, Marta Chilimoniuk (kl. 6a) – III miejsce 
Europe Day Contest – Międzynarodowy Konkurs językowo – plastyczny 
Lena Chojnowska, Natalia Jurkowska, Dominik Goławski, Martyna Górska, Anna Kot.
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Kolejny sukces matematyczny!!!
 Pragniemy poinformować, że uczennica klasy IVA Kamila Miłosz 
otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur 
Matematyczny, który stał się coroczną tradycją w naszej szkole. Konkurs 
ten pisało ponad 40 naszych uczniów. 
 Kangur Matematyczny – pomimo tego, że organizowany jest 
niemal na całym świecie – pozbawiony jest elementu rywalizacji. 
Celem konkursu jest wartościowa zabawa, popularyzacja nauki oraz, 
jak twierdzą organizatorzy Kangura, stworzenie matematycznej 
manifestacji o jak największym zasięgu. 
Gratulujemy sukcesu naszej uczennicy!!! 

Piknik Rodzinny w grupach zerowych

 W środę 8 czerwca 
w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II, odbył się piknik 

rodzinny pt „Mama, Tata i Ja”. Głównym celem uroczystości była 
dobra zabawa oraz integracja dzieci i rodziców. Wszyscy uczestnicy 
pikniku mile i aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu,                                                                                                                            
z przerwami na regenerację sił przy pieczonej kiełbasce. 
Zwieńczeniem spotkania był montaż słowno – muzyczny                                              
w wykonaniu dzieci, którego myślą przewodnią było „W Rodzinie 
Siła!”. Dodatkowo wszystkie mamusie i wszyscy tatusiowie 
otrzymali od swoich pociech własnoręcznie wykonane portrety                                            
i laurki.
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Dzień Języka Polskiego w Szkole w Zakrzewie
  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne 
święto obchodzone 21 lutego. W naszej szkole zostało ono               
przeniesione na czerwiec. Z tej okazji uczniowie klas IV-VIII wzięli 
udział w kilku konkursach: lekturowym, ortograficznym, oraz w 
konkursie „Potyczki językowe”. 
Dzisiaj – 20 czerwca – odbyło się podsumowanie Dnia Języka 
Polskiego. Uczniowie obejrzeli krótkie filmiki pt. „Błyskawiczne dzieje 
polszczyzny”, przeszli dwa testy czujności: „Dzień Języka Ojczystego” 
oraz „Ortografia”, czytali łamańce językowe oraz wykonywali zadania 
z frazeologii, fleksji, składni, ortografii oraz znajomości słownictwa.  
Po podliczeniu punktów zostały ogłoszone wyniki:
W Konkursie Lekturowym – I miejsce zajęła Paulina Cichosz z klasy 
VIII
W Konkursie Ortograficznym – I miejsce zajęła Maja Zalewska                      
z klasy VIII
W Konkursie „Potyczki językowe” – I miejsce zajęła para: Natalia 
Kozłowska i Hubert Niewęgłowski z klasy IV.
Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody. 

Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki w Zakrzewie
  Realizacja innowacji pedagogicznej „Czytam 
z klasą. Lekturki spod chmurki”. To międzynarodowy 
projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa 
w klasach I-III. Projekt składał się z trzech modułów: 
„Podróże małe o duże”, „Naukowy zawrót głowy” i „Na 
ratunek”.
 Poznaliśmy trzy historie prawdziwe opisane                           
w książkach: „Afryka Kazika”, „Rany Julek! O 
tym, jak Julian Tuwim został poetą” oraz „Dziadek                                                              
i niedźwiadek”. Praca odbywała się metodą projektu. 
Uczniowie wykonali m.in. chmurkę Tosię, ilustracje, 
uzupełniali lekturniki, rysowali postać głównego 
bohatera, wykonali lapbooki, lekturę na wieszaku, 
lekturę w pudełku. Na korytarzu szkolnym 
prezentowane były prace uczniów i plakaty zachęcające 
do czytania. 

 Podejmowane działania sprawiały uczniom wiele radości, chętnie słuchali ciekawych historii. Dzieci 
integrowały się podczas wykonywania wspólnych projektów. Otrzymaliśmy potwierdzenie udziału we wszystkich 
trzech modułach oraz certyfikat ukończenia międzynarodowego projektu edukacyjnego.
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Projekty edukacyjne w Szkole Podstawowej w Zakrzewie
 W roku szkolnym 2021/2022 w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zakrzewie 
zrealizowane zostały następujące programy oraz projekty edukacyjne:
• Program Mali Wielcy Odkrywcy miał na celu zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania 
otaczającego je świata poprzez przeprowadzanie doświadczeń. 
• Program Kubusiowi Przyjaciele Natury i projekt Gramy w zielone poświęcone były edukacji ekologicznej i 
korzyściom płynącym ze zdrowego trybu życia i ruchu.
• Projekt Wyzwania Teodora wspomagał wszechstronny rozwoju dziecka, a także uświadamiał dzieciom, że 
pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego.
• Celem programu Czytanie ma moc było rozbudzenie dziecięcej ciekawości świata, rozwijanie krytycznego 
myślenia oraz propagowanie polskiej i zagranicznej literatury dziecięcej.
• Pola i Piotruś. Z przyjaciółmi poznajemy świat! Poprzez ciekawe wyzwania zawarte w programie dzieci uczyły 
się budowania relacji społecznych oraz pracy z własnymi emocjami. Przekonały się też, że wszystko przychodzi o 
wiele łatwiej, gdy ma się przyjaciół.
• Założeniem ogólnopolskiego projektu Terapia ręki dla każdego było usprawnianie motoryki małej u dzieci, 
manipulacji i umiejętności pisania, czyli takich elementów, które na pierwszy rzut oka nie wydają się istotne w 
ruchach ręki.

Wycieczka do Lublina
 21 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakrzewie                                      
i Sobolach wzięli udział w wycieczce do Lublina. 
 Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Na terenie skansenu uczniowie zapoznali się ze zbiorami 
etnograficznymi oraz architekturą drewnianą i murowaną rejonu 
lubelskiego. Był to dworek szlachecki z XVIII wieku jak i zagrody 
wiejskie: chałupy kryte strzechą, otoczone warzywno-ziołowym 
ogródkiem; stodoły, drewniana studnia, kuźnia i wiatrak, w którym 
niegdyś wyrabiano mąkę, śrutę i kaszę. Umożliwiło to zapoznanie się 
z codziennym życiem i pracą pana dworu, gospodarza i gospodyni 
domowej, kowala i młynarza. 
 Po posiłku w McDonald’s wycieczka udała się do Muzeum 
Cebularza, gdzie Esterka i piekarz przeprowadzili uczniów przez cały 
proces tworzenia cebularza – regionalnego produktu. Warsztaty polegały 
na mieleniu zboża, przesiewaniu mąki, siekaniu cebuli i przygotowaniu 
farszu, odważeniu mąki, zagniataniu ciasta, wałkowaniu i pieczeniu. Na 
koniec odbyła się degustacja upieczonych cebularzy. 
 W końcu przyszedł tez czas na zwiedzanie Starego Miasta. 
Sympatyczna pani przewodnik zapoznała uczniów z historią                                                    
i legendami Lublina, przeprowadziła przez Plac Litewski, Bramę Grodzką 
i Krakowską, Archikatedrę oraz Klasztor Zakonu Dominikanów. 
Pokazała też koziołki lubelskie: Onufrego i Kazika, które obowiązkowo 
należało potrzeć po rogach oraz kamień nieszczęścia. Z Placu po Farze 

grupa udała się na plac zamku lubelskiego, który w przeszłości pełnił m.in. rolę więzienia. 
 Ostatnim punktem programu była wizyta w galerii Zamkowe Tarasy VIVO!  - czas na zakupy, lody lub inną 
przekąskę przed podróżą. Wycieczkę można zaliczyć do udanych i pouczających. Pogoda dopisała, humory też. 
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Gminne Biegi Przełajowe pod patronatem Wójta Gminy             
Ulan-Majorat Jarosława Koczkodaja
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Sprint” organizował 13.06.2022r. Gminne Biegi Przełajowe 
 W zawodach wzięły udział Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Ulan-Majorat: Domaszewnica – 43 os.,  
Kępki – 11 os.,  Sobole – 18 os., Zakrzew – 19 os.,  Ulan-Majorat – 124 os. 
 Rozegrano 18 biegów w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych klas 0 -VIII 
 Liczba uczestników zawodów 215 - 93 dz. i 122 chł. 
 Łączna liczba kilometrów przebiegniętych przez wszystkich uczestników zawodów 82 km
 Wszystkie drużyny SP otrzymały dyplomy oraz puchary
 Wręczono nagrody indywidualne:  zwycięzca biegu otrzymał statuetkę,  trzy pierwsze osoby w biegu 
otrzymały medale,  sześć najlepszych osób w biegu dyplomy. 
 Zawody miały na celu: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,  ruch na świeżym powietrzu,  
dostarczenie radości ze współzawodnictwa,  wyłonienie najlepszych zespołów, zawodników,  integracja środowiska 
sportowego.

INDYWIDUALNIE NAJLEPIEJ W POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH ZAPREZENTOWALI SIĘ:
Klasa „0” dziewczęta 1. Lena Koślacz - SP Domaszewnica 2. Monika Żądełek - SP Domaszewnica 3. Karolina 
Końka - ZS Ulan-Majorat
Klasa „0” chłopcy 1. Jakub Klębowski - SP Zakrzew 2. Kacper Milewski - SP Zakrzew 3. Jakub Borychowski - ZS 
Ulan-Majorat
Klasa I dziewczęta 1. Zofia Szczuchniak - SP Domaszewnica 2. Oliwia Ksok - SP Domaszewnica 3. Paulina 
Izdebska - ZS Ulan-Majorat
Klasa I chłopcy 1. Antoni Ścioch - SP Domaszewnica 2. Michał Stefaniak - ZS Ulan-Majorat 3. Kacper Domański 
- SP Zakrzew
Klasa II dziewczęta 1. Kinga Cichosz - ZS Ulan-Majorat 2. Agata Jurkowska - ZS Ulan-Majorat 3. Marta 
Karwowska - ZS Ulan-Majorat
Klasa II chłopcy 1. Eryk Zakrzewski - ZS Ulan-Majorat 2. Tomasz Goławski - ZS Ulan-Majorat 3. Wojciech 
Toporowicz - ZS Ulan-Majorat
Klasa III dziewczęta 1. Gabriela Ścioch - SP Domaszewnica 2. Dominika Czarnecka - ZS Ulan-Majorat 3. Alicja 
Klębowska - SP Zakrzew
Klasa III chłopcy 1. Bartosz Jóźwiak -SP Domaszewnica 2. Kacper Żądełek - SP Domaszewnica 3. Illia Vovniuk 
- SP Domaszewnica
Klasa IV dziewczęta 1. Natalia Jurkowska - ZS Ulan-Majorat 2. Dorota Goławska - ZS Ulan-Majorat 3. Gabriela 
Zakrzewska - ZS Ulan-Majorat
Klasa IV chłopcy 1. Bartosz Maliszewski - ZS Ulan-Majorat 2. Piotr Cichosz - ZS Ulan-Majorat 3. Szymon 
Rzymowski - SP Domaszewnica
Klasa V dziewczęta 1. Lena Wysokińska - SP Zakrzew 2. Katarzyna Nowacka - SP Sobole 3. Maja Polkowska - ZS 
Ulan-Majorat
Klasa V chłopcy 1. Natan Dudziński - SP Domaszewnica 2. Aleksander Ścioch - SP Domaszewnica 3. Kacper 
Domański - SP Domaszewnica
Klasa VI dziewczęta 1. Weronika Izdebska - ZS Ulan-Majorat 2. Marta Chilimoniuk - ZS Ulan-Majorat 3. Róża 
Kopycińska - SP Zakrzew
Klasa VI chłopcy 1. Mateusz Jurek - ZS Ulan-Majorat 2. Rafał Domański - SP Kępki 3. Kacper Zienkiewicz - ZS 
Ulan-Majorat
Klasa VII dziewczęta 1. Karolina Próchniewicz - ZS Ulan-Majorat 2. Oliwia Jurkowska - ZS Ulan-Majorat 3. 
Maja Paskudzka - ZS Ulan-Majorat
Klasa VII chłopcy 1. Szymon Zdańkowski - SP Domaszewnica 2. Adam Szczygielski - SP Kępki 3. Piotr Kopiejek 
- SP Sobole
Klasa VIII dziewczęta 1. Anna Dąbrowska - SP Zakrzew 2. Anna Lipińska - ZS Ulan-Majorat 3. Zuzanna Książek 
- SP Sobole Magda Gosek - ZS Ulan-Majorat
Klasa VIII chłopcy 1. Damian Cieślak Michał - SP Sobole 2. Jakub Przybysz - SP Domaszewnica 3. Mateusz 
Goławski - ZS Ulan-Majorat
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA - LICZBA 
PUNKTÓW MIEJSCE: Ulan - 277 I; Domaszewnica - 177 II; Sobole - 48 III; Zakrzew - 47 IV; Kępki - 20 V
 
 „Impreza finansowana była ze środków: Gminy Ulan-Majorat, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-
Majoracie oraz UKS „Sprint” Ulan-Majorat
 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w przygotowanie tej 
plenerowej imprezy.
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Wicemistrzynie Województwa 
w piłce ręcznej dziewcząt

 W dniu 12 kwietnia 2022r. w Łukowie 
rozegrany został Finał Mistrzostw Województwa 
Lubelskiego Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt – „Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2021/2022”.W gronie sześciu najlepszych drużyn uczestniczących                                                    
w finale wojewódzkim, reprezentujących sześć rejonów / Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Lubartów, Lublin 
powiat, Lublin miasto /wyłonionych w drodze eliminacji powiatowych i rejonowych znalazła się również drużyna 
Szkoły Podstawowej w Ulanie-Majoracie. Mistrzynie powiatu radzyńskiego reprezentowały rejon Biała Podlaska. 
W drodze do finału wojewódzkiego w zawodach rejonowych pokonały miedzy innymi drużynę SP nr 3 w Białej 
Podlaskiej i SP Nr 1 w Łukowie, jednocześnie eliminując ich z dalszych rozgrywek,  uzyskały tym samym  prawo 
reprezentowania rejonu Biała Podlaska w zawodach wojewódzkich. 
W finale wojewódzkim sześć najlepszych drużyn w województwie reprezentujących poszczególne rejony 
podzielono w drodze losowania na dwie grupy. 
Grupa A     Grupa B
1. Kraśnik / rejon Lublin pow. /  1. Ulan-Majorat / rejon Biała Podlaska /
2. Zamość / rejon Zamość /  2. Rejowiec Fabryczny / rejon Chełm /
3. Kamionka / rejon Lubartów /   3. Lublin  / rejon Lublin miasto / 
 Po meczach eliminacyjnych w grupie A zwyciężyła SP Nr 2 w Kraśniku, natomiast w grupie B po bardzo 
emocjonujących meczach z Rejowcem Fabrycznym i Lublinem ( 15 : 6 ) zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej 
w Ulanie-Majoracie. 
 W meczu o III miejsce spotkały się drużyny SP NR 8 w Zamościu i SP Nr 42 w Lublinie. Zwyciężyła SP 
w Lublinie 11 : 5. Natomiast w finale w meczu o I miejsce zagrały  SP nr 2 w Kraśniku  i SP w Ulanie-Majoracie. 
Bardziej skuteczną i wszechstronną okazała się drużyna z Kraśnika. 
 Klasyfikacja końcowa: 1. SP Nr 2 Kraśnik, 2. SP Ulan-Majorat, 3. SP Nr 42 Lublin, 4. SP Nr 8 Zamość, 5-6 
SP Kamionka, SP Rejowiec Fabryczny
 Nasze zawodniczki zajmując II miejsce godnie zaprezentowały naszą szkołę, gminę, klub,  powiat, rejon 
w finale Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
SREBRNA DRUŻYNA WYSTAPIŁA W SKŁADZIE: Kinga Karwowska, Patrycja Milewska, Magda 
Grochowska, Wiktoria Grzegorczyk, Weronika Cichosz, Martyna Górska, Martyna Zientara, Anna Lipińska, 
Zuzanna Botwina, Oliwia Jurkowska, Maja Bielecka, Karolina Próchniewicz, Maja Szczygielska. Trener: Jarosław 
Mazurek
 Wielkie brawa i gratulacje dla zawodniczek i trenera za promocję Gminy Ulan-Majorat.
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
 5 czerwca na obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim                
odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski                                   
i Ulan-Majorat. Gospodarzem uroczystości był Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Ulanie-Majoracie. Cel zawodów, które są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego                                               
w przygotowaniu do działań ratowniczych, to przede wszystkim mobilizowanie do stałego doskonalenia 
umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeństwa 
zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 Gminę Ulan-Majorat reprezentowało 6 jednostek OSP, w tym Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP 
Domaszewnica. W wyniku sportowej rywalizacji, po rozegraniu sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego – 
konkurencji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, klasyfikacja końcowa w naszej gminie przedstawia się 
następująco:
Klasyfikacja sekcji żeńskich
1. OSP Domaszewnica z wynikiem 117 pkt.
Klasyfikacja sekcji męskich
1. OSP Domaszewnica z wynikiem 93 pkt.
2. OSP Sobole z wynikiem 97 pkt.
3. OSP Wierzchowiny z wynikiem 103 pkt.
4. OSP Sętki z wynikiem 107 pkt.
5. OSP Zakrzew z wynikiem 110 pkt.
6. OSP Paskudy z wynikiem 138  pkt.
 Warto podkreślić, że druhny i druhowie                             
z OSP Domaszewnica zwyciężyli w ogólnej klasyfikacji 
drużyn żeńskich i męskich w rywalizacji gmin: 
Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski                                       
i Ulan-Majorat.
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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
 Sukcesem zakończyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z gminy                                 
Ulan-Majorat. Drużyna żeńska OSP Domaszewnica z rewelacyjnym czasem w ćwiczeniu bojowym – 39 sekund 
okazała się bezkonkurencyjna w swojej grupie, natomiast w sekcji męskiej sukces kobiet powtórzyli ochotnicy 
z Domaszewnicy, drugie miejsce na podium zajęli strażacy z Soból. Dwie najlepsze drużyny, czyli druhny                                   
i druhowie z OSP Domaszewnica zakwalifikowali się do zawodów na szczeblu wojewódzkim.
Klasyfikacja końcowa zawodów
Drużyny żeńskie
1 miejsce OSP Domaszewnica z wynikiem 110 pkt.
2 miejsce OSP Kąkolewnica z wynikiem 126 pkt.
3 miejsce OSP Turów  z wynikiem 147 pkt.
4 miejsce OSP Wrzosów  z wynikiem 169 pkt.
Drużyny męskie
1 miejsce OSP Domaszewnica z wynikiem 91 pkt.
2 miejsce OSP Sobole z wynikiem 95 pkt.
3 miejsce OSP Żabików z wynikiem 96 pkt.
4 miejsce OSP Skoki  z wynikiem 99pkt.
5 miejsce OSP Kąkolewnica z wynikiem 109 pkt.
6 miejsce OSP Wohyń z wynikiem 110 pkt.
7 miejsce OSP Lisiowólka z wynikiem 113pkt.
8 miejsce OSP Turów z wynikiem 118 pkt.
9 miejsce OSP Wola Chomejowa z wynikiem 118 pkt.
10 miejsce OSP Stoczek z wynikiem 121 pkt. 
11 miejsce OSP Komarówka Podlaska z wynikiem 139 pkt.
12 miejsce OSP Derewiczna z wynikiem 139 pkt.
13 miejsce OSP Brzostówiec z wynikiem 141 pkt.
14 miejsce OSP Wygnanka z wynikiem 360 pkt.
 
Drużyny żeńskie – musztra
1 miejsce OSP Domaszewnica
Drużyny męskie – musztra                         
1 miejsce OSP Żabików
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Dożynki Gminno-Parafialne


