WIEŚCI GUTANOWSKIE
Czerwiec 2017r.

INFORMATOR SOŁECTWA GUTANÓW
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Wycieczka do Warszawy – Zaproszenie

Przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer
Wieści Gutanowskich.
Na łamach niniejszej ulotki chcielibyśmy przybliżyć
Państwu sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania
naszej miejscowości.

Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" oraz Koło nr 12
PZERI z Gutanowa organizują jednodniową
wycieczkę do Warszawy w dniu 15 lipca (sobota)
2017r. W programie:
• Zwiedzanie Starego Miasta,
• Muzeum Wojska Polskiego,
• Rejs Tramwajem Wodnym po Wiśle,
• Łazienki Królewskie – spacer po parku
Koszt: ok. 120 zł/os. Informacja i zapisy:
Janina Piwkowska – tel. kom. 512129899,
Tadeusz Barszcz – tel. kom. 506807802
ZAPRASZAMY

Z Poważaniem
Renata Wartacz – Sołtys
Tadeusz Barszcz – Prezes Stow. „Nasz Gutanów”

www.gutanow.pl
Zaproszenie na film

Zmiana w Fundusz Sołecki 2017

Biblioteka Wiejska w Gutanowie zaprasza na
projekcję
filmu
familijnego
pt.
„Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra”, która
odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2017 o godz. 18.00
w świetlicy w Gutanowie.
ZAPRASZAMY

Podczas Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 24
marca 2017 dokonano przesunięć środków Funduszu
Sołeckiego na 2017 rok w następujący sposób:
• Pozycję zakup kruszywa zmniejszono o 500 zł,
• Pozycję doposażenie placu zabaw zmniejszono o
500 zł.
„Wygospodarowane” środki przeznaczono na
zwiększenie pozycji:
• Wykonanie oświetlenia na istniejącym słupie (przy
kaplicy) – z 1500 zł na 2500 zł.
Powyższa
zmiana
była
podyktowana
niedoszacowaniem kosztu wykonania oświetlenia
podczas pierwotnego podziału funduszu sołeckiego.

Zaproszenie – wyjazd dla dzieci do ZOO w
Leonowie
Sołectwo Gutanów oraz Stowarzyszenie Nasz
Gutanów serdecznie zapraszają do udziału w
wyjeździe z okazji Dnia Dziecka do MINI – ZOO w
Leonowie. Wyjazd odbędzie się w dniu 1 lipca 2017
(sobota). Zbiórka pod świetlicą godz. 9.00. Koszt
wyjazdu (autokar i bilety wstępu do mini zoo)
zostanie pokryty z funduszu sołeckiego. Składka w
wysokości 5 zł od uczestnika jest przeznaczona na
posiłek podczas wyjazdu (kiełbaska z grilla). Zapisy i
składka u Pani Sołtys do 16 czerwca 2017r. Ilość
miejsc ograniczona. Z A P R A S Z A M Y

Dwa łyki statystyki
Według danych garbowskiego urzędu stanu
cywilnego liczba mieszkańców Gutanowa na koniec
zeszłego roku wyniosła 471 osób. Należy dodać że w
2016 roku wg. ewidencji ludności w Gutanowie
przybyło nam 12 nowo narodzonych mieszkańców.
Czyżby to efekt programu 500+ ?

Zaproszenie na Piknik
W dniu 23 lipca 2017 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.

PLAC ZABAW – doposażenie
Na początku czerwca br. zostały zamówione 3 nowe
elementy zabawowe o wartości 3,5 tys zł. Będą
stanowić uzupełnienie istniejącego placu zabaw.
Można się spodziewać, że jeszcze przed wakacjami
zostaną zamontowane i będą służyć naszym
milusińskim.
Zadanie
zostanie
w
całości
sfinansowane z funduszu sołeckiego.

ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY
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WYJAZD dzieci do centrum rozrywki
W dniu 29 grudnia 2016 roku grupa 29 osób z
Gutanowa, w tym 19 dzieci uczestniczyła w
wyjeździe do Lublina. Pierwszym punktem wyjazdu
była sala zabaw Fiku-Miku na Lubelskiej Porębie. Po
dwugodzinnym „szaleństwie” lekko zmęczona grupa
udała się do popularnego fast foodu „uzupełnić
kalorie”. Kolejnym i ostatnim punktem wycieczki
było zwiedzanie Muzeum na Zamku Lubelskim.
Wśród ogromnej liczby eksponatów dużym
zainteresowaniem grupy cieszyła się sala sztuki
ludowej w tym głównie wyroby naszego rodaka
Bronisława Pietraka. Mogliśmy podziwiać ogromny
kunszt wyrobu różnych elementów kowalstwa
artystycznego oraz piękne wycinanki. Około godziny
15.00 cała grupa powróciła do Gutanowa. Koszt
całego zadania obejmujący autobus, bilety do sali
zabaw i bilety do muzeum został pokryty z funduszu
sołeckiego. Organizatorem wyjazdy była Pani Sołtys
przy współpracy Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”.
Ferie w Gutanowie
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" we współpracy z
Sołectwem w dniu 28 stycznia (sobota) 2017r.
podczas
ferii
zimowych
zorganizowali
w
gutanowskiej świetlicy zajęcia sportowo-rekreacyjne.
W zajęciach uczestniczyła spora grupa dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Rozegrany został Turniej
Tenisa Stołowego i Piłkarzyków. Kolejnym punktem
programu były gry planszowe, największym
zainteresowaniem cieszyły się Dobble, Warcaby i
Eurobusiness. Hitem w konkursie karaoke okazała się
piosenka „Hej sokoły”, która została odśpiewana
kilkukrotnie przez solistów i zespoły wieloosobowe.
Na zakończenie organizatorzy wręczyli zwycięzcom
medale, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki. Na realizację zadania
organizatorzy otrzymali dofinansowanie od Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Garbowie w wysokości 200 zł, za co dziękujemy.
Żywność dla potrzebujących mieszkańców
Gutanowa

Dziękujemy Lubelskiemu Bankowi Żywności oraz
wolontariuszom, dzięki którym możliwe było
przeprowadzenie dystrybucji w tym głównie Pani
Sołtys, która koordynowała całą akcję.
„Bożonarodzeniowe Tradycje”
W dniu 10 grudnia 2016 roku Koło Nr 12 w
Gutanowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasz
Gutanów” i Sołectwem Gutanów zorganizowali
Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których
można było nabyć umiejętności wyrobu ozdób,
podarków i kartek świątecznych. Warsztaty zostały
poprowadzone
przez
znaną
Garbowską
rękodzielniczkę Elżbietę Prażmo i odbyły się w
Świetlicy Seniorów w Gutanowie. W warsztacie
uczestniczyło 10 osób z których najmłodszy uczestnik
miał 4 lata a najstarszy ponad 70.
W dniu 18 grudnia w świetlicy Seniorów w
Gutanowie odbyło się spotkanie opłatkowe, na które
byli zaproszeni wszyscy mieszkańcy Gutanowa. Z
zakupionych produktów spożywczych organizatorzy
przygotowali dania i potrawy wigilijne, którymi
zostały zastawione stoły, na choince zawisły ozdoby
wykonane podczas warsztatów rękodzielniczych.
Niestety niekorzystne warunki pogodowe (gołoledź)
przełożyły się na frekwencję, w spotkaniu
opłatkowym uczestniczyło około 40 osób, swoją
obecnością zaszczycili Pan Wójt i Pani
Przewodnicząca Rady Gminy. Oprawę muzyczną
zapewnił Chór Jubilat z Tadeuszem Salamandrą na
czele. W programie spotkania poza występem chóru
było jeszcze dzielenie się opłatkiem, degustacja
potraw wigilijnych oraz wspólne kolędowanie. Na
realizację
zadania
organizatorzy
otrzymali
dofinansowanie od Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Garbowie w wysokości
500 zł. Część potraw w tym ciasta dostarczyli
mieszkańcy Gutanowa za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy Gminnej Komisji za wsparcie finansowe,
dzięki któremu możliwe było zrealizowanie całego
zadania.
Biblioteka Wiejska w Gutanowie

W marcu, kwietniu i maju odbyły się kolejne
dystrybucje
żywności
dla
potrzebujących
mieszkańców Gutanowa w ramach limitu na 2016 rok
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014–20 poprzez Lubelski Bank Żywności. Nastąpiła
również
zmiana
(zwiększenie)
kryterium
dochodowego co umożliwiło kolejnym osobom
otrzymać żywności. Podsumowując 2016 rok: Za
pośrednictwem Stowarzyszenia Nasz Gutanów
żywność otrzymało 147 osób o łącznie wadze
7 210,35 kg i wartości 32 846,80 zł.
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Biblioteka Wiejska w Gutanowie wzorem
poprzednich lat planuje przystąpić do Narodowego
Czytania 2017 będącego pod patronatem Prezydenta
RP. W tym roku akcja będzie miała swoją
kulminacje w dniu 2 września, podczas której
uczestnicy będą czytali fragmenty „Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego.
Zapraszamy wszystkich miłośników książek i nie
tylko do włączenia się w akcję oraz do uczestnictwa
w gutanowskich obchodach Narodowego Czytania.
Szczegóły będą na plakatach.


Biblioteka Wiejska w Gutanowie przystąpiła
do ogólnopolskie akcji „Noc w Bibliotece” w
ramach której 3 czerwca odbyło się wspólne
czytanie książek, zaś na sobotę 17 czerwca
zaplanowano projekcję filmu familijnego „Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra”
która rozpocznie się o godz. 18.00 w świetlicy w
Gutanowie. Zapraszamy.
Warsztat kulinarny
W dniu 12 stycznia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w
Gutanowie odbyły się warsztaty kulinarne jako
działania towarzyszące w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020
Podprogram 2016 dla osób korzystających z pomocy
żywnościowej za pośrednictwem Stowarzyszenia
Nasz Gutanów. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, w
programie był wykład dietetyka na temat zdrowego
żywienia oraz pokaz wykonania kilku potraw w tym
zupy węgierskiej i oponek. Podczas spotkania
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę kulinarną oraz
zdegustowali przygotowane potrawy.
Projekcja filmu Błogosławiona Wina
Stowarzyszenie Nasz Gutanów przy współpracy
innych organizacji z tereny Gminy Garbów
zorganizowało w restauracji Podolanka w Bogucinie
projekcję filmu pt: Błogosławiona Wina. Projekcja
odbyła się w dniu 11 grudnia 2016r. i zgromadziła
znaczną ilość uczestników. Film to fabularyzowany
dokument opowiadający historią cudownego obrazu
Matki Bożej Kodeńskiej. Należy dodać że realizacja
zadania było możliwa dzięki zaangażowaniu
członków naszego stowarzyszenia, którzy pozyskali
licencję umożliwiającą publiczna projekcję oraz
zapewnili sprzęt niezbędny do emisji filmu.
Dzień Kobiet u Seniorów
W dniu 8 marca gutanowscy Seniorzy zorganizowali
spotkanie z okazji Dnia Kobiet a zważywszy że
większość członków Koła stanowią kobiety to było
komu świętować. Tradycyjnie jak podczas większości
imprez Koła Seniorów musiało być coś dla duszy i
coś dla ciała. Dla ciała były przeróżne przysmaki
przygotowane przez najaktywniejsze członkinie zaś
dla duszy Pani Sołtys zorganizowała projekcję
wzruszającego filmu „Cud z nieba”.
Stowarzyszenia Nasz Gutanów wsparło akcje
charytatywne
Członkinie Stowarzyszenia Nasz Gutanów włączyły
się w charytatywną akcję Wielkanocny Festiwal
„Kucharze Dzieciom”, który odbył się w drugi
weekend kwietnia w lubelskiej Galerii Olimp.
Podczas
akcji
przedstawicielki
naszego
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stowarzyszenia prezentowały i „sprzedawały”
upieczone przez siebie domowe ciasta. Odwiedzający
galerię mieli możliwość degustacji najróżniejszych
smakołyków przygotowanych przez mistrzów
kucharskiego fachu, wśród których byli m. in.
uczestnicy programu Hell`s Kitchen, Top Chef, Jasiek
Kuroń czy Kevin Aiston. Dochód z całej imprezy
został przeznaczony dla Fundacji Spełnionych
Marzeń. Należy dodać że kwietniowy festiwal jest
kolejną dobroczynną akcją w której uczestniczy nasze
stowarzyszenie,
przed
Bożym
Narodzeniem
uczestniczyliśmy w podobnej akcji – wówczas
zbierano środki na Hospicjum im. Małego Księcia w
Lublinie. Serdecznie dziękujemy paniom (Renata i
Zosia W, Joanna B, Ewelina P, Małgorzata P, Monika
Ż, Małgorzata P) które własnoręcznie wykonały
przepyszne wypieki oraz poświeciły swój czas w
gorącym przedświątecznym okresie aby wesprzeć
szczytne cele charytatywnych akcji.
Fundusz Sołecki 2016 – bez chodnika
Niestety Fundusz Sołecki nie został zrealizowany
zgodnie z planem. Z nieznanych nam powodów
Gmina nie zrealizowała jednego z ważniejszych
punktów planu, jakim było wykonanie chodnika z
kostki brukowej od szosy do drzwi wejściowych
świetlicy (do wejścia do seniorów i do dużej sali). Na
powyższe zadanie przeznaczona była kwota 4 tyś zł
co stanowi ponad 20% naszego funduszu. Wstępnie
Wójt obiecał że zadanie będzie wykonane w tym roku
– będziemy monitorować sprawę.
V 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 podane do publicznej wiadomości. Dla
zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
Konkurs dla pełnoletnich mieszkańców Gutanowa.
Inwestycje drogowe w Gutanowie
Z informacji jakie udało się pozyskać w gminie
wynika że w bieżącym roku planowane są następujące

inwestycje
drogowe:
wykonanie
nawierzchni
asfaltowej na drodze - koło stawu, koło P. Packów,
koło P. T. Siwca oraz na Kanadysówce koło P.
Mąków. Ponadto planowane jest wykonanie drogi
betonowej koło lasu w stronę P. Deców.
Gminne Zawody Pożarnicze
Jak co roku, również i w tym w dniu 3 maja 2017 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 6 miejsce.
Tradycja w narodzie nie ginie
Matka Boska po liftingu
Maj to tradycyjnie miesiąc Maryjny z czym
nierozerwalnie wiążą się nabożeństwa przy
przydrożnych figurach, krzyżach i kapliczkach zwane
potocznie majówkami. Dawniej gromadziły znaczne
rzesze mieszkańców – obecnie różnie z tym bywa. W
Gutanowie nabożeństwa odbywają się w kilku
miejscach jednakże jednym z wiodących miejsc jest
majówka przy Figurze Matki Boskiej znajdującej się
koło dawnego Kółka Rolniczego. Dla przypomnienia
należy dodać że figura ma ponad 100 lat i według
podań została ufundowana przez Stanisława
Grabowskiego (brata hrabiego). W tym roku grupa
Pań odprawiająca majówki pod figurą nie szczędząc
sił i środków zadbała o porządek przy figurze Matki
Boskiej
poprzez
wykarczowanie
chaszczów,
nasadzenie kwiatów, odmalowanie płotka oraz
odnowieniu samej figury. W pracach uczestniczyły:
Irena G, Genowefa P, Krystyna R oraz Katarzyna i
Anna G. W imieniu społeczności wiejskiej serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie i o zadbanie o nasze
wspólne dziedzictwo.
Kaplica i Kościelna
W styczniu po przeprowadzeniu konsultacji ksiądz
proboszcz Zenon Małyszek powołał do pełnienia
funkcji kościelnej Panią Krystynę Pęczułę. Należy
dodać że powyższe stanowisko było nieobsadzone od
wielu miesięcy.
„Nowa kościelna” dostrzegła
konieczność odnowienia i konserwacji wnętrz naszej
kaplicy, które nie były przeprowadzane od wielu lat a
niektóre elementy od nowości. Przy wsparciu
aktywnych mieszkańców w tym przedstawicieli rady
parafialnej przeprowadzono zbiórkę funduszy.
Na przełomie maja i czerwca przystąpiono do
remontu wnętrz naszej kaplicy, w pierwszej
kolejności odmalowano pomieszczenie gospodarcze,
następnie wykonano cyklinowanie i lakierowanie
drewnianego podestu pod ołtarzem oraz innych
drewnianych elementów wyposażenia (parapety,
siedziska, itp.). Następnie pomalowano boczną salę
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oraz położono płytki w zakrystii. Kolejny etap prac
ma obejmować położenie płytek w małej salce oraz
gruntowne malowanie sali głównej. Koordynowania
całej akcji remontowej podjęła się „pani kościelna”,
która z ogromnym zaangażowaniem realizuje
powierzone jej zadania.
Zakres zaplanowanych prac jest duży co wiąże sią z
dużymi wydatkami. Większość mieszkańców ze
zrozumieniem podeszło do sprawy i w miarę
możliwości wsparło finansowo całe przedsięwzięcie.
W związku z tym że na obecną chwilę (połowa
czerwca) prace zbliżają się do półmetka nie można
jeszcze określić całościowego kosztu remontu,
jednakże są obawy że zebrane środki nie pokryją
wydatków. Dlatego apelujemy o wsparcie, które
pozwoli zakończyć remont przed odpustem, który jest
zaplanowany na 25 czerwca. Pani Krystyna
skrupulatnie rejestruje wszelkie wpływy i wydatki
które są wywieszane na tablicy przed kaplicą.
Dziękujemy
pani
Krystynie
za
ogromne
zaangażowanie i życzymy dużo satysfakcji z pełnienia
tej jakże wymagającej funkcji.
Biskup w Gutanowie
W niedzielę 21 maja br. w naszej gutanowskiej
kaplicy gościł ks. bp. Mieczysław Cisło. Obecność tak
wysokiego dostojnika kościelnego w naszej parafii
wiązała się z obowiązkiem co 5 letniego wizytowania
każdej parafii. Podczas mszy świętej, w której
uczestniczyli ks. proboszcz Małyszek i ks. Jerzy, ks.
bp. wygłosił Słowo Boże. Należy dodać że w tym
samym dniu w kościele parafialnym w Garbowie ks.
bp. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z
naszej parafii.
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
dokonany w terminie od 1 lutego 2017 do 31 lipca
2017). 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

