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ZAPROSZENIE na Wycieczkę

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”
www.gutanow.pl

email: gutanow@wp.pl

Kino w Gutanowie
Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” realizuje projekt pt.
„Wiejskie mobilne kino objazdowe” dofinansowany z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach operacji planowane jest zorganizowanie w
okresie od czerwca do września 2015r. kilku projekcji
filmowych w różnych miejscowościach gminy Garbów.
Pierwsza projekcja odbyła się w świetlicy w Gutanowie w
dniu 14 czerwca podczas której wyświetlono film pt.
„Bezcenny Dar”. Kolejne projekcje w naszej
gutanowskiej świetlicy odbędą się w dniach:
 25 lipca, godz. 19.00
 15 sierpnia, godz. 18.00
 13 września, godz. 18.00
Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny.
Zapraszamy
Zaproszenie na Piknik
W dniu 15 sierpnia 2015 roku Stowarzyszenia „Nasz
Gutanów” oraz Sołectwo Gutanów organizuje piknik
rodzinny połączony z rajdem rowerowym po Gutanowie.
W programie:
 Rajd rowerowy,
 Gry, konkursy i zabawy na placu zabaw,
 Grill,
 Projekcja filmu w świetlicy,
Początek godzina 15.00
ZAPRASZAMY
Jabłka z Banku Żywności
Dzięki współpracy Stowarzyszenia „Nasz Gutanów” i
Lubelskiego Banku Żywności udało się pozyskać jabłka
dla potrzebujących mieszkańców Gutanowa.
W dniach 24 marca oraz 29 kwietnia członkowie
Stowarzyszenia „Nasz Gutanów” własnym transportem
przywieźli jabłka z Borkowa, które zostały przekazane
potrzebującym. Łącznie do mieszkańców Gutanowa
trafiło 7 920 kg jabłek. Dziękujemy Lubelskiemu
Bankowi Żywności oraz wszystkim dzięki którym
możliwe było sprawne przeprowadzenie całej akcji.

Koło nr 12 PZERI z Gutanowa oraz Stowarzyszenie
"Nasz Gutanów" organizują jednodniową wycieczkę do
Łańcuta i Leżajska w dniu 18 lipca 2015r.
Informacje i zapisy do 30 czerwca prowadzi:
Janina Piwkowska – tel. kom. 512129899
ZAPRASZAMY
Projekt Bożonarodzeniowe Tradycje
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" zrealizowało i rozliczyło
projekt dofinansowany z PROW pt. „Bożonarodzeniowe
tradycje”. W ramach którego odbyły się:
 Warsztat rękodzielniczy (wykonywania ozdób i
podarków świątecznych),
 Warsztaty kulinarne (tradycyjne potrawy wigilijne),
 Impreza podsumowująca z wystawieniem tradycyjnych
jasełek przez mieszkańców Gutanowia.
 Rozstrzygnięcie konkursu na tradycyjną potrawę
wigilijną, wyniki konkursu:
III. Monika Żurek
II. Małgorzata Pietrak
I. Kamil Wartacz
Obszerna fotorelacja z wydarzeń dostępna na stronie
internetowej www.gutanow.pl
Wyjazd dla dzieci do Centrum Rozrywki
Na przełomie roku podczas zimowej przerwy świątecznej
dla dzieci z Gutanowa został zorganizowany wyjazd do
Centrum Rozrywki Kids Club w Lublinie. W wyjeździe
uczestniczyło 27 dzieci (z opiekunami ponad 40 osób).
Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni. Organizatorami
wyjazdu było Sołectwo Gutanów we współpracy ze
Stowarzyszeniem „Nasz Gutanów”.
Na realizację wyjazdu otrzymaliśmy dofinansowanie od
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Garbowie w wysokości 600 zł, za całą
kwotę został pokryty koszt autokaru, bilety wstępu do
centrum rozrywki rodzice zakupili sami. Za wsparcie
serdecznie dziękujemy.
Zebranie Wiejskie
W dniu 27 marca w świeżo wyremontowanej świetlicy
odbyło się zebranie wiejskie. Po powitaniu uczestników
Pani Sołtys przedstawiła sprawozdanie z działalności
sołectwa w roku ubiegłym.
Podczas obrad Wójt
przedstawił plan inwestycji drogowych w naszej
miejscowości w bieżącym roku:
 Wykonanie drogi powiatowej do Garbowa (asfalt +
chodniki), inwestycja jest na liście rezerwowej,
 Wykonanie asfaltu koło kaplicy i w stroną P.
Nakoniecznego (ok. 350 m), oraz w str. Kanadysówki,
 Wykonanie drogi betonowej (koło P. Pszczołów),
Podczas zebrania przedstawicielki KGW zawnioskowały
aby pomieszczenie w wyremontowanej świetlicy zostało
im przekazane w użytkowanie. Wójt stwierdził że chciałby
aby świetlica służyła wszystkim mieszkańcom Gutanowa.
W zebraniu uczestniczyło ponad 30 mieszkańców.

Biblioteka w Gutanowie
Miło nam poinformować że Biblioteka Wiejska w
Gutanowie powiększyła swoje zasoby.
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" zaprasza do korzystania
ze zgromadzonego księgozbioru. Więcej informacji na
www.gutanow.pl zakładka Biblioteka.
Konkurs czytelniczy
Biblioteka Wiejska w Gutanowie (BWG) ogłasza konkurs
czytelniczy. Osoba która wypożyczy i
przeczyta
najwięcej książek w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015
otrzyma atrakcyjną nagrodę.
ZAPRASZAMY
Aktywizacja Seniorów

Koło nr 12 PZERI z Gutanowa realizuje zadanie
aktywizujące dla seniorów. Planowane są 3 wyjazdy
na baseny do Nałęczowa gdzie będą prowadzona
zajęcia rehabilitacyjne w wodzie. Terminy wyjazdów
to 15, 22, 29 czerwca. Koszt zadania obejmuje
autobus i bilety na basen.
Na całe przedsięwzięcie Koło otrzymało dofinansowanie
od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Garbowie w wysokości 1900 zł.
Seniorzy serdecznie dziękują za wsparcie.
Remont świetlicy
W marcu br. zakończył się remont świetlicy w Gutanowie,
który obejmował wymianę dachu, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków i ocieplenia
ścian, opaski odwadniającej ponadto została wykonana
instalacja elektryczna oraz węzeł sanitarny (łazienka).
Niestety projekt remontu nie obejmował wykonania
ogrzewania. Jednakże Wójt na marcowym zebraniu
wiejskim zapewnił że sprawa ogrzewania będzie
zrealizowana jeszcze w tym roku.
Wybory Prezydenckie 2015
II tura 24 maja 2015
WYNIKI W GUTANOWIE
Andrzej Duda - 166
Bronisław Komorowski - 46
Głosy nieważne - 3
Liczba głosujących - 215
Liczba uprawnionych - 373
Frekwencja 57,6 %
Remont Kaplicy
Na początku czerwca rozpoczął się remont Kaplicy w
Gutanowie, który obejmuje wykonanie elewacji. Wiosną
społeczny komitet przeprowadził zbiórkę funduszy na ww.
zadanie, łącznie na terenie naszej miejscowości zebrano
ok. 10 tyś zł (lista darczyńców dostępna na tablicy
ogłoszeń przed kaplicą). Ponadto podczas odpustowej tacy
zebrano 1030 zł z przeznaczeniem na ww. cel.
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

Wybory do Izby Rolniczej
W dniu 31 maja 2015 roku odbyły się wybory do Izb
Rolniczych. Z terenu naszej gminy do Rady Powiatowej
kandydowało dwie osoby które zostały wybrane.
Przedstawicielami gminy Garbów w rolniczej radzie
zostali: Gustaw Jędrejek z Bogucina i Sylwester Pszczoła
z Gutanowa.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz
naszego rolnictwa.
Jubileusze
W tym roku przypadają dwie okrągłe rocznice powstania
organizacji z naszej miejscowości. I tak Koło Gospodyń
Wiejskich z Gutanowa obchodzi jubileusz 70 lat istnienia.
Założycielami Koła byli Bronisław Pietrak i Cecylia
Rzeźnik. Ochotnicza Straż Pożarna z Gutanowa obchodzi
60 lat.
Członkom wspomnianych organizacji gratulujemy
długoletniej, nieprzerwanej działalności, życzymy
wszystkiego najlepszego oraz wiele zapału w działaniach
na rzecz swoich organizacji i mieszkańców Gutanowa.
Ferie: Turnieje tenisa i gry w warcaby
W dniu 15 lutego (niedziela) w świetlicy rozegrano V
Turniej Tenisa Stołowego Ziemi Gutanowskiej 2015, oraz
turniej gry w warcaby. Turniej tenisa rozegrano w
kategorii Juniorów i Seniorów. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale oraz nagrody.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie od
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Garbowie w wysokości 200 zł, za
wsparcie serdecznie dziękujemy.
Chór Jubilat
W ubiegłym roku na zadanie dotyczące kultury
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" otrzymało 2 tyś zł które
przeznaczono na zajęcia szkoleniowe dla Chóru Jubilat.
Od momentu utworzenia (luty 2014) Chór wystąpił
publicznie ponad 10 razy, zarówno na terenie gminy jak i
poza nią.
Wiosną br. Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" przystąpiło
do konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury ogłoszonego przez gminę Garbów. Wstępnie
zostały nam przydzielone fundusze na zajęcia szkoleniowe
Chóru Jubilat. W związku z tym zapraszamy osoby chcące
dołączyć do chóru i poszerzyć swoje umiejętności
wokalne. Ponadto planowany jest zakup strojów dla
członków chóru na co zostały zabezpieczone środki w
funduszu sołeckim.
Dzień Kobiet u Seniorów
W dniu 8 marca Koło nr 12 PZERI z Gutanowa
zorganizowało
spotkanie
integracyjne
z
okazji
Światowego Dnia Kobiet. Seniorzy (wśród których
zdecydowana większość stanowią kobiety) w miłej
atmosferze spędzili niedzielne popołudnie wspólnie
śpiewając i degustując przygotowane przez siebie
smakołyki. Panowie obecni na spotkaniu złożyli
najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom.

