WIEŚCI GUTANOWSKIE
INFORMATOR SOŁECTWA GUTANÓW

Lipiec 2016r.
Wycieczka do Sandomierza
ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" oraz Koło nr 12
PZERI z Gutanowa organizują jednodniową
wycieczkę do Sandomierza w dniu 20 sierpnia
(sobota) 2016r. W programie:
Zwiedzanie zabytków Sandomierza,
Rejs statkiem po Wiśle,
Wędrówka w Góry Pieprzowe,
Koszt: ok. 95 zł/os. Informacja i zapisy:
Janina Piwkowska – tel. kom. 512129899,
Tadeusz Barszcz – tel. kom. 506807802
ZAPRASZAMY

Szanowni Mieszkańcy Gutanowa
Przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer
Wieści Gutanowskich.
Na łamach niniejszej ulotki chcielibyśmy przybliżyć
Państwu sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania
naszej miejscowości.
Z Poważaniem
Renata Wartacz – Sołtys
Tadeusz Barszcz – Prezes Stow. „Nasz Gutanów”
DZIEŃ GUTANOWA 2016 – ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
Gutanowa na imprezę „Dzień Gutanowa 2016”, która
odbędzie się w świetlicy wiejskiej i terenie wokół w
dniu 14 sierpnia 2016 roku. Początek imprezy godzina
14.00
W programie:
Występy artystyczne na scenie.
Rozstrzygniecie konkursu win i nalewek Ziemi
Gutanowskiej.
Gry, konkursy i zabawy dla dzieci na placu
zabaw.
Zapraszamy mieszkańców oraz firmy i organizacje do
włączenia się w realizacje tego zadania.

Album o Gutanowie
Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” planuje wydać
album promujący walory naszej miejscowości
(większość publikacji będą stanowiły zdjęcia), w
związku z tym bardzo prosimy mieszkańców
posiadających stare fotografie dokumentujące ważne
wydarzenia, miejsca i
ludzi związanych z
Gutanowem o udostępnienie (po zeskanowaniu
zdjęcia zostaną zwrócone) celem zamieszczenia ich w
planowanej publikacji.
Obecnie
rozpoczęliśmy
zbieranie
funduszy
niezbędnych do wydania albumu, jeżeli ktoś
zechciałby wesprzeć nasze przedsięwzięcie to
serdecznie zapraszamy. W przypadku pomyślnej
zbiórki funduszy i materiałów wydanie publikacji
nastąpi pod koniec roku 2016.

VI Konkurs win i nalewek Ziemi Gutanowskiej
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gutanowa
wytwarzających
wina
lub
nalewki
według
sprawdzonych, tradycyjnych receptur do udziału w
konkursie win i nalewek ziemi gutanowskiej. Aby
wziąć udział w konkursie należy dostarczyć butelkę
minimum 0,7 litra swojego produktu do koordynatora
projektu Renaty Wartacz – Sołtysa. Butelka musi być
szczelnie zamknięta, oraz posiadać etykietę
zawierającą następujące informacje: Imię i Nazwisko
wytwórcy, kategoria wino lub nalewka, rok produkcji,
skład (z czego wykonano), nazwa produktu. Ponadto
w momencie przekazania produktu każdy uczestnik
konkursu podpisuje oświadczenie że jest autorem
przedkładanego produktu sporządzonego według
tradycyjnej receptury. Do rozstrzygnięcia konkursu
zostanie powołana niezależna komisja, a wyniki
zostaną ogłoszone podczas imprezy „Dnia
Gutanowa”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne
nagrody Konkurs dla pełnoletnich mieszkańców
Gutanowa.

Zaproszenie na Piknik
W dniu 17 lipca 2016 roku Stowarzyszenie „Nasz
Gutanów” oraz Sołectwo Gutanów organizują piknik
rodzinny połączony z rajdem rowerowym.
W programie:
 Rajd rowerowy,
 Gry, konkursy i zabawy na placu zabaw,
 Grill, baloniki, malowanie twarzy i inne atrakcje.
Początek godzina 15.00 pod świetlicą.
ZAPRASZAMY
Zebranie Wiejskie - Fundusz Sołecki 2017
Sołtys Sołectwa Gutanów informuje że Zebranie
Wiejskie podczas którego nastąpi podział Funduszu
Sołeckiego na 2017 rok planowane jest na początek
września w świetlicy wiejskiej. Uprasza się
mieszkańców Gutanowa o udział w ww. zebraniu.
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Proszę o śledzenie wiejskich tablic ogłoszeniowych
gdzie będą zamieszczone informacje o zebraniu.

ubiegłym roku nie przystąpiła do zawodów zaś w
2014 roku zdobyła trzecie miejsce.

Warsztaty Kulinarne
Jesienią 2016 roku Sołectwo Gutanów we współpracy
ze Stowarzyszeniem Nasz Gutanów planują
zorganizować warsztaty kulinarne podczas których
uczestnicy zapoznają się ze sposobami przyrządzania
konkretnych dań i potraw. W związku z tym
zapraszamy osoby chętne do zapisywania się u Pani
Sołtys. Ponadto jesteśmy otwarci na propozycje co do
programu szkolenia (prosimy o wskazanie jakich dań
Państwo chcieliby się nauczyć). Zapraszamy.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gutanowa
Miło nam poinformować że Stowarzyszenia Nasz
Gutanów podpisało z Lubelskim Bankiem Żywności
porozumienie, przedmiotem którego jest podjęcie
współpracy w zakresie dystrybucji żywności dla osób
potrzebujących w roku 2016.
W związku z powyższym zapraszamy osoby które na
zasadzie wolontariatu zechciały by pomóc w procesie
dystrybucji żywności.
Ferie w Gutanowie
W dniu 20 lutego (sobota) 2016r. w świetlicy w
Gutanowie rozegrano VI Turniej Tenisa Stołowego
Ziemi Gutanowskiej 2016. Turniej tenisa rozegrano w
kategorii Juniorów i Seniorów. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz medale.
Dla chętnych przeprowadzono również rozgrywki w
piłkarzyki.
Organizatorami
zajęć
sportowo
rekreacyjnych byli Stowarzyszenie „Nasz Gutanów”
oraz Sołectwo Gutanów, którzy dla uczestników
przygotowali drobny poczęstunek, pamiątkowe
dyplomy oraz medale. Nad prawidłowością
rozgrywek czuwał pan Jarosław z Lublina któremu
dziękujemy za sprawne sędziowanie.
W tym samym dniu w godzinach wieczornych
Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” zorganizowało w
świetlicy seans filmowy. O godz. 18.00 odbyła się
projekcję filmu pt: „Łaska i miłosierdzie”.

Spotkanie Opłatkowe 2015
W dniu 20 grudnia (niedziela) 2015r. o godz. 12.00
(po mszy świętej) w Świetlicy Koła Seniorów odbyło
się spotkanie opłatkowe. Na spotkanie poza licznymi
mieszkańcami
Gutanowa
przybyli;
Wójt,
Przewodnicząca Rady oraz Wicestarosta. Chwile po
godzinie 12.00 Przewodnicząca Seniorów Janina
Piwkowska i Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Barszcz
przywitali wszystkich przybyłych. Po odczytaniu
fragmentu biblii i modlitwie uczestnicy podzielili się
opłatkiem. Dla uczestników spotkania zostały
przygotowane liczne potrawy wigilijne m. in.: barszcz
z uszkami, bigos z grzybami, kutia, kilka rodzajów
śledzi, racuchy oraz wiele gatunków ciast i owoców,
smaczku wszystkim potrawom dodawał kompot z
suszonych owoców.
Po degustacji i wzmocnieniu się członkowie
Międzypokoleniowego
Chóru
Jubilat
przy
akompaniamencie Tadeusza Salamandry odśpiewali
kilka kolęd i pastorałek co było dopełnieniem
świątecznego nastroju. Niespodzianką dla wszystkich
uczestników było przybycie świętego Mikołaja który
zaprosił wszystkich do wspólnego odśpiewania
kolędy a następnie wszystkim „grzecznym” wręczył
słodkie upominki. Organizatorami tej uroczystości
byli Stowarzyszenie "Nasz Gutanów", Koło Seniorów
z Gutanowa oraz Sołectwo Gutanów, na realizację
zadania stowarzyszenie otrzymało wsparcie od
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Garbowie w wysokości 250 zł, za
co zakupiono produkty do przygotowania potraw
wigilijnych, słodycze oraz drobne upominki. Za
wsparcie serdecznie dziękujemy.

Jabłka dla mieszkańców Gutanowa
Dzięki współpracy Stowarzyszenia Nasz Gutanów z
Lubelskim Bankiem Żywności pod koniec stycznia
br. pozyskaliśmy 3,5 tony jabłek. W kolejnych dniach
jabłka
trafiły
do
mieszkańców
Gutanowa.
Podziękowania kierujemy do wszystkich którzy
pomogli w tej akcji w tym gównie do Pani Sołtys
będącej Koordynatorem akcji dystrybucyjnej.
Wiosenne porządki pod Świetlicą w Gutanowie
W dniu 7 kwietnia 2016 r. członkowie
Stowarzyszenia Nasz Gutanów dokonali przeglądu i
porządkowania terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w
Gutanowie. W ramach prac wyrównano liczne
kretowiska, usunięto darnie przy elementach
zabawowych oraz wygrabiono i wyniesiono liście i
śmieci. Dokonano również podcinki gałęzi które
złożono za ogrodzeniem. Podczas kilkugodzinnej
akcji zapełniono przygotowane worki na śmieci, zaś
materiał organiczny utworzył sporą pryzmę
kompostową. Dziękujemy wszystkim którzy zechcieli
poświęcić swój czas aby centrum naszej wsi godnie
wyglądało.

Gminne Zawody Pożarnicze
Jak co roku, również i w tym w dniu 3 maja 2016 w
Woli Przybysławskiej odbyły się gminne zawody
OSP do której przystąpiło 7 jednostek z terenu naszej
gminy. Ochotnicza Straż Pożarna z Gutanowa
kwalifikacji generalnej zdobyła 7 miejsce. Dla
przypomnienia należy dodać że Straż z Gutanowa w
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Akcja gaśnicza trwała ponad dwie godziny. Budynek
spłonął doszczętnie. W środku znaleziono zwłoki
mieszkającego w domu 67-letniego Adma M. W akcji
gaśniczej brali udział strażacy m.in. z Garbowa,
Moszenek, Gutanowa i Lublina. Z relacji świadków
wynika iż na rozmiar zniszczeń miał wpływ
niesprawny hydrant znajdujący się w pobliży posesji.

Konkurs Czytelniczy Biblioteki Wiejskiej w
Gutanowie Rozstrzygnięty
Wiosną 2015 roku Biblioteka Wiejska w Gutanowie
ogłosiła konkurs czytelniczy. W okresie trwania
konkursu tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2015 osobami
które wypożyczyły najwięcej książek są:
ex aequo pierwsze miejsce zdobyły: Kinga Ziębowicz
i Lidia Ziębowicz,
drugie miejsce: Maria Barszcz,
trzecie miejsce: Cecylia Burek,
Dla zwycięzców przygotowano pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody. Gratulacje
Kierownik Biblioteki Wiejskiej w Gutanowie Tadeusz
Barszcz

PIESZY – NOŚ ODBLASKI
Przypominamy że od 31 sierpnia 2014 r.
wprowadzony został obowiązek noszenia odblasków
przez wszystkich pieszych – niezależnie od wieku poruszających się po drodze po zmierzchu. Każdy
odpowiedzialny użytkownik dróg wie że dobra
widoczność innych uczestników ruchu jaką
zapewniają kamizelki odblaskowe zdecydowanie
poprawiają
bezpieczeństwo.
Dlatego
dla
bezpieczeństwa swojego i innych zakładajmy
kamizelki
odblaskowa.
Dzięki
Lubelskiemu
Starostwu Sołectwo nasze otrzymało znaczną ilość
kamizelek odblaskowych. Większość z nich trafiła już
do mieszkańców, pozostałe zostaną przekazane
osobom które zgłoszą się do Sołtysa.

Zebranie Wiejskie
W dniu 14 kwietnia br. w świetlicy odbyło się
zebranie wiejskie. W zebraniu uczestniczyło niewiele
ponad 20 osób w tym Wójt Gminy Garbów który
przedstawił
plany
inwestycyjne
w
naszej
miejscowości na rok 2016. Pani Sołtys jako
Przewodnicząca zebrania odczytała sprawozdanie z
działalności Sołectwa w zeszłym roku. Podczas
zebrania była możliwość zadawania pytań
Gospodarzowi naszej gminy z czego mieszkańcy
chętnie korzystali. W toku dyskusji poruszono
najróżniejsze tematy w tym: inwestycje drogowe,
ogrzewanie świetlicy, realizacja funduszu sołeckiego,
podcinka przydrożnych drzew, sprawa przejęcia
pałacu, planowane inwestycje gminne (solary,
fotowoltaika, oczyszczalnie przydomowe). Podczas
zebrania podjęto również decyzję o ponownym
przeprowadzeniu wyboru wykonawcy do zadania
realizowanego z funduszu sołeckiego „Utrzymanie
czystości i porządku wokół świetlicy wiejskiej
(sprzątanie, koszenie) oraz pomalowanie środkiem
ochronnym elementów drewnianych placu zabaw oraz
altany.
Kto zadba o porządek pod świetlicą?
W dniu 29 kwietnia na zebraniu Rady Sołeckiej
Komisyjnie
wyłoniono
wykonawcę
zadania
(utrzymanie porządku wokół świetlicy). Najtańszą
ofertą okazała się złożona przez Tadeusza Barszcza.

Dwa łyki statystyki
Liczba mieszkańców Gutanowa na podstawie danych
z ewidencji ludności wynosi 460 osób.
Według liczby mieszkańców miejscowość Gutanów
zajmuje 10 miejsce z pośród 15 sołectw Gminy
Garbów.
Remont Świetlicy Seniorów
Na przełomie roku został przeprowadzony I etap
remontu świetlicy seniorów. Koszty pokryto z
oszczędności w funduszu sołeckim (ok. 3 tyś złotych).
Po zabezpieczeniu w budżecie na rok 2016 przez
gminę środków finansowych
(10 tyś) i
przeprowadzeniu postępowania ofertowego rozpoczął
się II etap remontu. Na przełomie kwietnia i maja
przeprowadzona została modernizacja instalacji
elektrycznej. W połowie maja firma remontowa
przystąpiła do finalnych prac modernizacyjnych które
zostały zakończone w pierwszych dniach czerwca.
KOMUNIKACJA - BUSY W GUTANOWIE

Warsztaty Wielkanocne
Na początku marca 2016 roku Sołectwo Gutanów we
współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Gutanów
zorganizowały Warsztaty Wielkanocne. Podczas
dwudniowych zajęć uczestnicy pod okiem Pani
Elżbiety Prażmo uczyli się wykonywać koszyczki i
ozdoby Wielkanocne z papierowej wikliny.
Fotorelacja na stronie www.gutanow.pl

Na przełomie roku podjęłam rozmowy przy udziale
Powiatu Lubelskiego w sprawie uruchomienia
połączeń
Busowych
(przy
okazji
dziękuję
wicestaroście za wsparcia). Niestety sprawa okazała
się bardziej skomplikowana ponieważ zgłosił się
chętny przedsiębiorca do realizacji tego zadania ale
procedury na tę chwilą uniemożliwiają mu
rozpoczęcie tej usługi. Zapewnił mnie że dokona
wszelkich starań aby w końcu busy jeździły przez
Gutanów.
Renata Wartacz – Sołtys

Pożar w Gutanowie
W dniu 10 stycznia 2016 roku w godzinach
wieczornych na jednej z gutanowskich posesji
wybuchł pożar drewnianego, parterowego domu.
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Planowane inwestycje drogowe w Gutanowie
W 2016 roku Gmina Garbów planuje zrealizować
dwie ważniejsze inwestycje drogowe mianowicie
chodzi o położenie asfaltu na drodze biegnącej przez
Kolonią Kanadysówka – do trasy tzw. nałęczowskiej,
oraz przykrycie asfaltem drogi betonowej w stronę
Ługowa (koło P. Kanadysów).
Jeżeli wystąpią
oszczędności asfalt zostanie położony na kolejnych
drogach betonowych. Gmina zapowiada również
podjęcie działań zmierzających do przykrycia drogi
betonowej koło Państwa Deputatów. Obecnie
występują rozbieżności co do właściciela tej drogi
(powiat czy gmina).

Z kroniki wypadków
W dniu 18 kwietnia w Gutanowie w godzinach
wieczornych kierujący rowerem Andrzej R. jadąc ze
znaczną prędkością stracił panowanie nad pojazdem i
potrącił idącą drogą Teresę S. Wynikiem zdarzenia
kobieta doznania obrażeń i karetką została
przetransportowana do szpitala. Z relacji świadków
wynika że uczestnicy zdarzenia nie posiadali
odblasków.
Czy znaki drogowe zapewnią bezpieczeństwo?
W ostatnim czasie na terenie Gutanowa
zwielokrotniła się liczna znaków drogowych,
częściowo związane jest to z ubiegłorocznym
remontem
drogi
powiatowej.
Niektórych
mieszkańców dziwi tak duży „wysyp” znaków
drogowych szczególnie przy drogach gdzie natężenie
ruchu jest niewielkie. Nikt nie zarzuci naszym
włodarzom że oszczędzają na bezpieczeństwie.
Miejmy nadzieję że te wydatki są zasadne i
rzeczywiście przełoży się to na bezpieczeństwo na
naszych lokalnych drogach.

Pałac w Gutanowie – czy zmieni właściciela?
Podczas kwietniowego Zebrania Wiejskiego Wójt
poinformował iż spadkobierca ostatniego właściciela
majątku Gutanów (prawdopodobnie aptekarza
Czerwińskiego) podjął starania zmierzające do
odzyskania części majątku należącego do jego
przodków. Konkretnie chodzi o dworek z przyległym
terenem (obecnie siedziba OSP Gutanów) oraz las
państwowy znajdujący się we wschodniej części
Gutanowa. Obecnie sprawa prowadzona jest przez
Urząd Wojewódzki który gromadzi materiały
dowodowe tym poprzez wywiady z Mieszkańcami
Gutanowa pamiętającymi czasy ostatnich właścicieli.
Według przewidywań Wójta sprawa powinna
rozstrzygnąć się jeszcze w tym roku, do momentu
rozstrzygnięcia sprawy gmina nie może podejmować
działań inwestycyjnych dotyczących przedmiotowej
nieruchomości.
Chór Jubilat
W dniu 9 kwietnia br. członkowie Chóru JUBILAT w
połączonych siłach (Chór Pokolenie) wystąpili na
spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Wspólnota Garbowska które odbyło
się w restauracji Podolanka w Bogucinie. Podczas
trzech „wyjść” chórzyści pod kierownictwem
charyzmatycznego
Tadeusza
Salamandry
zaprezentowały swój bogaty repertuar. Zachwyt
widowni wśród której było wielu znakomitych gości
(Wojewoda, Posłowie, Księża, Przedstawiciele
różnych organizacji) potwierdzały gromkie brawa
oraz liczne bisy. Śmiało można stwierdzić że występ
chóru uświetnił imprezę oraz wzbogacił uczestników
o głębokie przeżycia.

Kolejny pożar w Gutanowie
W dniu 7 czerwca 2016 roku w godzinach
przedpołudniowych na posesji nr 134 w drewnianym,
parterowym domu zamieszkiwanym przez Ryszarda
W. wybuchł pożar. Ogień strawił dach budynku,
pozostała część została zalana podczas akcji gaśniczej
w której uczestniczyło kilka zastępów strażaków.
Mieszkaniec spalonego domu szczęśliwie nie doznał
żadnych obrażeń, jednakże stres wywołany całym
zdarzeniem doprowadził do jego zasłabnięcia i
niezbędna okazała się pomoc ambulatoryjna.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie
rozpoczął działania zmierzające do zapewnienia
dachu nad głową poszkodowanemu.
Projekcja filmu w Świetlicy Wiejskiej
Biblioteka Wiejska w Gutanowie w ramach
obchodów Światowego Dnia Uchodźcy w dniu 25
czerwca 2016 zorganizowała w świetlicy projekcję
filmu dokumentalnego "Zima na Lampedusie".
Zadanie
zostało
zrealizowane
w
ramach
ogólnopolskiej akcji. Dziękujemy MFF WATCH
DOCS za udostępnienie kopi filmu.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Przypominamy że sierpień to termin składania
wniosków dotyczących zwrotu akcyzy za paliwo
rolnicze. Wniosek i faktury za olej napędowy należy
składać do Urzędu Gminy (do wniosku należy
dołączyć faktury dokumentujące zakup paliwa).
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje wszystkim
posiadaczom gruntów rolnych niezależnie od
posiadania ciągnika rolniczego.

Szanowni Państwo
Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, sugestie,
uwagi dotyczące funkcjonowania naszego sołectwa
wówczas prosimy o takie informacje.
Z Poważaniem
Renata Wartacz
Tadeusz Barszcz
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