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Luty 2014r.
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
Tadeusz Barszcz
www.gutanow.pl

email: gutanow@wp.pl
Zakładamy chór

Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” planuje utworzyć
międzypokoleniowy chór. Na to zadanie stara się o
dofinansowanie z funduszy europejskich. W sytuacji
otrzymania wsparcia unijnego dla chórzystów
zaplanowano
zakup
strojów
oraz
wynajęcie
profesjonalnego instruktora, który przeszkoli i przygotuje
chór do publicznych występów.
W związku z tym zapraszamy na spotkanie
informacyjno-rekrutacyjne dotyczące utworzenia chóru
które odbędzie się 16 lutego 2014 godz. 14.00 w
gutanowskiej świetlicy.
Fundusz Sołecki 2014
W dniu 2 września 2013r. w gutanowskiej świetlicy
odbyło się zebranie wiejskie podczas którego mieszkańcy
zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na
2014 rok. Podział funduszu sołeckiego przedstawia się
następująco:
14 000zł – na zakup kamienia do remontu dróg, 1800 zł –
na organizację festynu połączonego z uczczeniem 100lecia urodzin Bronisława Pietraka, 1000 – na koszenie i
utrzymanie terenu wokół świetlicy.
Z Kroniki Seniorów
Dzień Seniora
W dniu 16 listopada 2013 roku w gutanowskiej świetlicy
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora
zorganizowana przez gutanowskie Koła nr 12 Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Uroczystość
była poprzedzona mszą świętą w intencji seniorów
odprawioną w miejscowej kaplicy. Spotkanie zaszczycili
swą obecnością ks. Jerzy Czępiński oraz Wójt Kazimierz
Firlej z małżonką.
Spotkanie opłatkowe
W dniu 14 grudnia Seniorzy z Gutanowa spotkali się w
świetlicy na corocznym spotkaniu opłatkowym.
Organizatorzy przygotowali liczne potrawy i przysmaki
wigilijne. Po odmówionej modlitwie uczestnicy połamali
się opłatkiem składając sobie życzenia, reszta wieczoru
upłynęła w bożonarodzeniowym nastroju przy
rozświetlonej choince i śpiewie kolęd.

Dzień Gutanowa 2013
W dniu 4 sierpnia 2013 roku odbył się festyn „Dzień
Gutanowa 2013”, w programie były zmagania sportowe na
placu zabaw, występy artystyczne na scenie (Chór Zorza z
Markuszowa, Kabaret pod Wydrwigroszem oraz Grupa
Teatralna z Lesiec), rozstrzygniecie konkursu win i
nalewek Ziemi Gutanowskiej, na zakończenie była zabawa
taneczna. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie
„Nasz Gutanów”, Koło nr 12 PZERI z Gutanowa oraz
mieszkańcy Gutanowa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wsparli
finansowo, rzeczowo lub organizacyjne nasz festyn.
Wyróżnieni w konkursu win i nalewek Ziemi
Wyróżnieni
Gutanowskiej:
Kategoria nalewki: 1.Pasternak Ewelina, 2.Piwkowska
Janina, 3.Barszcz Tadeusz
Kategoria wina: 1.Piwkowska Janina, 2. Woźniak Henryk,
3. Barszcz Tadeusz
Inwestycje w 2013 roku
Droga Gminna
W 2013 roku została wykonana podbudowa betonowa na
grodze gminnej (od Pana Andrzeja Nakoniecznego do
kaplicy i wąwóz koło kaplicy - łącznie ok. 330 m), koszt
inwestycji wyniósł ok. 35 tyś złotych.
Droga Powiatowa
W listopadzie 2013r. została wykonana nawierzchnia
asfaltowa na podbudowie betonowej drogi powiatowej (od
Państwa Maciągów do figury – ok. 1400 m), dzięki
oszczędnościom położono również asfalt na odcinku
zniszczonej drogi (od figury w kierunku sklepu). Cała
inwestycja kosztowała ok. 367 tyś z czego wkład Gminy
Garbów wyniósł ok. 200 tyś złotych. Należy dodać że
inwestorem był Powiat Lubelski zaś wykonawcą
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z
o.o. w Lublinie.
Wykonanie instalacji grzewczej w Remizie OSP (pałac) –
9 tyś zł.
Nakłady inwestycyjne z budżetu Gminy Garbów w 2013
roku w Gutanowie wyniosły ok. 250 tyś złotych.
Pożar Remizy OSP
W dniu 2 lutego 2014 ok. godz. 13.00 w zabytkowym
dworze i zarazem remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gutanowie wybuchł pożar. Budynek uległ znacznemu
spaleniu jednak dzięki zaangażowaniu siedmiu zastępów
strażaków pożar udało się szybko opanować.
Komunikacja Bus-owa dla Gutanowa
Jesienią 2013 r. podjęliśmy starania o uruchomienie stałego
połączenia z Lublinem i Puławami. Nasze pismo zyskało
aprobatę urzędu ds. transportu jednakże o uruchomieniu
kursu decydują przedsiębiorcy świadczący takie usługi.
Obecnie podejmujemy rozmowy w tej sprawie. Prosimy
mieszkańców o informacje w jakich godzinach są
najpotrzebniejsze kursy w kierunku Lublina i Puław.

Bronisław Pietrak – 100-lecie urodzin

Warsztat "świąteczne filcowanie"

W maju bieżącego roku przypada setna rocznicy urodzin
Bronisława Pietraka. Był postacią niezwykłą i wielce
zasłużoną dla naszej miejscowości o czym chyba nie
trzeba nikogo z mieszkańców przekonywać. W związku z
tym chcielibyśmy w sposób godny i właściwy uczcić i
upamiętnić okrągłą rocznicę wyjątkowego człowieka.
Dlatego zapraszamy wszystkich chcących włączyć się w
organizację i uświetnienie majowych obchodów Naszego
Patrona.

W niedzielę 1 grudnia 2013 w Świetlicy odbyło się
szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznali się z
metodą wykonywania ozdób i podarków świątecznych
metodą filcowania. W zajęciach uczestniczyło 8 osób z
terenu naszej miejscowości. Pod okiem artysty plastyka z
Lublina - uczestnicy wykonali przepiękne bałwanki,
bombki, gwiazdki i inne dekoracje. Część z wykonanych
prac została wykorzystana do wykonania stroika
świątecznego, który został ustawiony przy ołtarzu naszej
gutanowskiej kaplicy. Na zakończenie warsztatu
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Kursanci
wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu
zajęciach. Organizatorem warsztatu było Stowarzyszenie
„Nasz Gutanów”.

Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”
W dniu 16 października 2013 roku Stowarzyszenie “Nasz
Gutanów” zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego, tym samym uzyskało osobowość prawną.
W mienionym roku
członkowie stowarzyszenia
uczestniczyli w wielu działaniach na rzecz naszej
miejscowości i mieszkańców, do ważniejszych należy
zaliczyć: współorganizowanie Dnia Gutanowa, Andrzejki,
Sylwester, Warsztat "świąteczne filcowanie”, Zabawa
choinkowa z Mikołajem dla dzieci, Dzień Dziecka,
Spotkanie opłatkowe.
Wszystkim członkom Stowarzyszenia “Nasz Gutanów”
serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą owocną
współpracę w kolejnych latach przynoszącą rozwój naszej
miejscowości i jej mieszkańcom.
MIKOŁAJ 2013
W dniu 7 grudnia 2013 roku dzięki wsparciu Fundacji
Przyjaciółka realizującej akcje Qurier Świętego Mikołaja
odbyła się w świetlicy zabawa choinkowa na którą
przybył Święty Mikołaj. Mikołaj obdarował prezentami
39 dzieci z naszej miejscowości spełniając marzenia o
których dzieci napisały w listach do Mikołaja. Szacujemy
że wartość wszystkich paczek przekroczyła 4 tyś zł. W
imieniu rodziców i dzieci serdecznie dziękujemy
Mikołajowi oraz Fundacji Przyjaciółka za pomoc i
wsparcie.
Inwestycje w 2014
23 stycznia Rada Gminy Garbów zatwierdziła budżet na
2014 rok w którym zaplanowano następujące inwestycje
w naszej miejscowości:
Wykonanie podbudów betonowych 2000 m - 200 tyś. zł
Remont świetlicy – na ten cel zabezpieczono środki w
wysokości 20 tyś. zł.
Ponadto Wójt zadeklarował podjęcie działań w kierunku
remontu (wykonanie betonówki) drogi powiatowej koło
Państwa Deputów (ok. 650 m).
Należy również przypomnieć że na bieżący remont dróg
zaplanowany jest kamień na kwotą 14 tyś z funduszu
sołeckiego.
Szanowni Państwo
Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, sugestie, uwagi dotyczące
funkcjonowania naszego sołectwa wówczas prosimy o informacje
na ten temat.
Z Poważaniem
Renata Wartacz
Tadeusz Barszcz

STOWARZYSZENIE "NASZ GUTANÓW"

Zaprasza mieszkańców Gutanowa na warsztat
„palmy, pisanki i ozdoby wielkanocne”
Warsztat w dniu 30 marca 2014 (niedziela)
w godzinach 14.00 -18.00
Koszt udziału w warsztacie 15 zł od osoby (na materiały).
Udział w warsztacie dla osób powyżej 12 lat
Zapisy do 28 lutego br. u pani Sołtys tel. 885385840
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Przypominamy że luty 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 dokonany w terminie do 1
sierpnia 2013 do 31 stycznia 2014). Zwrot podatku
akcyzowego przysługuje wszystkim posiadaczom gruntów
rolnych niezależnie od posiadania ciągnika rolniczego.
Ferie dla dzieci
W dniu 29 stycznia dla dzieci zorganizowano wyjazd do
Centrum Zabawy i Rozrywki w Lublinie (Kids Club na
Globusie). Mimo bardzo niekorzystnych warunków
pogodowych (śnieżyca) w wyjeździe uczestniczyło 25
dzieci (z opiekunami ponad 40 osób). Wszyscy wrócili
bardzo zadowoleni.
W dniu 1 lutego (sobota) w godzinach popołudniowych w
świetlicy zorganizowano dla dzieci „bal przebierańców”,
były gry, konkursy i zabawy. Mamusie przygotowały
smaczne przekąski. Należy dodać że przebrania dzieci
były bardzo kolorowe i realistyczne. BRAWO
Turniej Tenisa Stołowego 2014
W dniu 9 lutego (niedziela) w świetlicy rozegrano Turniej
Tenisa Stołowego Ziemi Gutanowskiej.
Wynik rozgrywek: 1.Barszcz Tadeusz, 2. Mazur
Wojciech, 3. Wartacz Rafał
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody.
Dziękujemy mieszkańcom którzy dokonali podcinki gałęzi
przy drogach publicznych na wysokości swoich posesjach,
jednocześnie prosimy pozostałych o wykonanie tego
zabiegu aby wiosną nie utrudniały przejazdu.

