RELACJA Z PIKNIKU RODZINNEGO W GUTANOWIE 2017
W dniu 23 lipca 2017 roku Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” we współpracy z Sołectwem Gutanów
zorganizowało pod świetlicą Piknik Rodzinny. W tym roku pogoda była dla nas łaskawa – ciepła, ale
nie upalna aura miała przełożenie na frekwencję podczas pikniku. Tuż po godzinie 15.00 po powitaniu
przybyłych, organizatorzy sporządzili listę uczestników rajdu rowerowego „Objazd Gutanowa”, na
której znalazło się 34 osoby, następnie każdy otrzymał kamizelkę odblaskową. Po krótkiej odprawie w
ramach której przybliżono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych peleton
wyruszył na objazd Gutanowa. Trasa rajdu przebiegała takimi drogami, że niektórzy uczestnicy mimo
wieloletniego zamieszkiwania w Gutanowie twierdzili są tam po raz pierwszy. Nie obyło się też bez
przykrych niespodzianek – jeden uczestnik rajdu „złapał gumę”. Po przejechaniu kilkunastu
kilometrów malowniczymi dróżkami Gutanowa wszyscy wrócili pod świetlicę. Dla wszystkich
przybyłych organizatorzy przygotowali poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek. Rozpoczęły się
liczne konkursy, gry i zabawy. Wspólna zabawa przyniosła wszystkim wiele radości i niezapomnianych
wrażeń. Organizatorzy przygotowali nagrody i upominki dla konkursowiczów co skutecznie zachęcało
do uczestnictwa. Łącznie w pikniku rodzinnym uczestniczyło ponad 70 osób które w miłej atmosferze
spędziły aktywnie czas wzmacniając więzi rodzinne i międzysąsiedzkie. Na zakończenie organizatorzy
przygotowali jajecznicę ze strusiego jaja. Wiercenie otworów w jajku oraz wydmuchiwanie
zawartości wzbudziło wielkie zainteresowanie szczególnie wśród najmłodszych uczestników pikniku.
Po usmażeniu przez nasze panie kuchareczki każdy chętny miał możliwość spróbowania jak smakuje
jajecznica ze strusiego jajka.
Organizacja pikniku była możliwa dzięki wsparciu różnych podmiotów, serdecznie dziękujemy
Powiatowi Lubelskiemu za przekazanie koszulek odblaskowych, Lubelskiej Izbie Rolniczej i Agencji
Restrukturyzacji za przekazanie koszulek i materiałów informacyjno-promocyjnych, Ośrodkowi
Doradztwa Rolniczego za przekazanie gadżetów promocyjnych, firmie SELO z Lublina za wsparcie w
postaci materiałów biurowych, wsparcia finansowego udzielili Renata Wartacz i Tadeusz Barszcz.
Ponadto dziękujemy pani Emilii - profesjonalnej animatorce z Lublina, która zapewniła rozrywkę
zarówno dzieciom jak i dorosłym.
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