WIEŚCI GUTANOWSKIE
INFORMATOR SOŁECTWA GUTANÓW

Grudzień 2016r.

 Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na
terenie sołectwa Gutanów - 5 000 zł.
 Doposażenie placu zabaw - 4 000 zł.
 Wymiana drzwi i okien w ganku Świetlicy
Seniorów - 3 943,85 zł.
 Utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy
wiejskiej (sprzątanie, koszenie) - 2 000 zł.
 Organizacja obchodów Dnia Dziecka dla dzieci z
Gutanowa - 2 000 zł.
Ponadto podczas zebrania zdecydowano o
przeznaczeniu środków niewykorzystanych w
ramach funduszu w 2016 roku (festyn Dzień
Gutanowa) na organizację Mikołaja dla dzieci z
Gutanowa.

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
Zaproszenie na warsztaty Bożonarodzeniowe

Mikołaj dla dzieci

Koło Seniorów we współpracy ze Stowarzyszeniem
„Nasz Gutanów” i Sołectwem Gutanów zapraszają na
warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których będzie
można nabyć umiejętności wyrobu ozdób i podarków
świątecznych. Warsztaty odbędą się 10 i 11 grudnia w
siedzibie seniorów. W ramach zajęć planowany jest
wyrób i pieczenie pierniczków, ciasteczek i innych
smakołyków oraz przygotowywanie ozdób i stroików
świątecznych.
Informacje i zapisy u pani Sołtys.
Udział w zajęciach jest bezpłatny –
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

W ramach zabezpieczonych środków z funduszu
sołeckiego na organizację „Mikołaja” dla Dzieci z
Gutanowa planowane są następujące działanie:
 Wyjazd dla dzieci młodszych (do ok. 12 lat) do
centrum zabawy i rozrywki w Lublinie.
 Wyjazd do kina dla dzieci starszych od 12 lat na
wybrany przez dzieci film.
W związku z powyższym zapraszamy rodziców
dzieci zainteresowanych udziałem w wyjeździe do
zapisywania się u pani Sołtys w terminie do 18
grudnia. Wyjazd chcielibyśmy zorganizować
podczas przerwy świątecznej tj. 29 grudnia. W
przypadku dużej liczby chętnych może wystąpić
konieczność niewielkiej dopłaty do wyjazdu przez
uczestników.

ZAPROSZENIE
na Spotkania Opłatkowe
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów", Koło Seniorów z
Gutanowa oraz Sołectwo Gutanów zapraszają
wszystkich mieszkańców Gutanowa na spotkanie
opłatkowe które odbędzie się w dniu 18 grudnia
(niedziela) 2015r. w Świetlicy Koła Seniorów,
początek godz. 12.00 (po mszy świętej). W
programie: dzielenie się opłatkiem, degustacja potraw
wigilijnych, występ Chóru JUBILAT i ZORZA,
wspólne kolędowanie. Istnieje możliwość dowozu
osób mających problem z dotarciem do świetlicy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gutanowa

Ferie w Gutanowie
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" we współpracy z
Sołectwem zapraszają w dniu 28 stycznia (sobota)
2017r. podczas ferii zimowych do gutanowskiej
świetlicy na zajęcia sportowo-rekreacyjne.
W
programie: Turniej Tenisa Stołowego Ziemi
Gutanowskiej, Konkurs karaoke, Piłkarzyki oraz inne
gry i zabawy. Zapraszamy dzieci, młodzież i
dorosłych.
Jest również propozycja aby podczas ferii dla dzieci
zorganizować zabawę choinkową - bal przebierańców
jednakże nie wiemy czy będzie wystarczająca liczba
chętnych. Dlatego zapraszamy zainteresowanych do
zapisywania się u pani Sołtys.

Fundusz Sołecki 2017
Podczas Zebrania Wiejskiego które odbyło się w
sierpniu dokonano podziału Funduszu Sołeckiego na
2017 rok w następujący sposób:
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Dzień Gutanowa – dlaczego się nie odbył???
Żywność dla potrzebujących mieszkańców
Gutanowa

W poprzednim (lipcowym) numerze Wieści
Gutanowskich zamieściliśmy zaproszenie na festyn
Dzień Gutanowa oraz apel o włączenie się
mieszkańców, firmy i organizacji w realizacje tego
zadania. Na apel odpowiedziało zaledwie kilka osób.
W związku z mizernym wsparciem, uznano że
realizacja festynu nie jest możliwa i celowa bez
zaangażowania wspólnoty wiejskiej.

Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” przystąpiło do
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014–20 realizowanego przez Lubelski Bank
Żywności. Wynikiem tego podczas pierwszego
etapu dystrybucji żywności który odbył się 10
listopada do 84 mieszkańców Gutanowa (spełniający
kryterium dochodowe – zaświadczenie z GOPS)
trafiło ponad 4 tony żywności. Kolejny i ostatni etap
przekazania żywności w ramach limitu na 2016 rok
trafi do potrzebujących po nowym roku.
Dziękujemy Lubelskiemu Bankowi Żywności oraz
wolontariuszom dzięki którym możliwe było
sprawne przeprowadzenie listopadowej dystrybucji.

Album o Gutanowie

Biblioteka Wiejska w Gutanowie
Biblioteka Wiejska w Gutanowie wzorem ubiegłego
roku przystąpiła do Narodowego Czytania 2016
będącej pod patronatem Prezydenta RP. W tym roku
akcja miała swoją kulminacje w dniu 3 września,
podczas której uczestnicy czytali fragmenty „Quo
Vadis” Henryka Sienkiewicza.
Miło nam również poinformować że księgozbiór
naszej biblioteki po raz kolejny został poszerzony
dzięki życzliwości ofiarodawców. Korzystając z
okazji serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce
Nalewajek z Woli Przybysławskiej za przekazanie
znacznej ilości książek o rozległej tematyce.
Nadwiślański Rajd Samochodowy
W dniu 18 września 2016 odbył się przejazd przez
Gutanów Rajdu Nadwiślańskiego w ramach 7 odcinka
specjalnego mający początek w Garbowie a koniec w
okolicy Ożarowa. Cała trasa przejazdu wynosiła 12,74
km z czego znaczna część przebiegała przez drogi
Gutanowa, wśród których były liczne wzniesienia,
zakręt, wąwozy i ostre podjazdy. Najciekawsze
punkty widokowe zgromadziły liczne grono kibiców
sportów motorowych. Informacja o rajdzie oraz jego
oznaczenie zostało przeprowadzone w odpowiednim
wyprzedzeniem,
dlatego
mieszkańcy byli
przygotowani na uciążliwości związane czasowym
wyłączeniem części dróg z użytku publicznego. W
ramach rajdu odbyło się dwa przejazdy (jeden rano,
drugi po południu). Zwycięski na OS 7 okazał się
zespół w składzie NIVETTE / HELLER jadący
samochodem Skoda Fabia R5, czas przejazdu odcinka
to 7:08, średnia prędkość przejazdu wyniosła 106,98
km/godz. Przejazd przez Gutanów przyniósł wiele
wrażeń miłośnikom czterech kółek, śmiało można
stwierdzić, że było to jedno z ważniejszych wydarzeń
sportowych mijającego roku w naszej miejscowości.
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Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” planuje wydać
album promujący walory naszej miejscowości. W
związku z tym że nie udało nam się w tym roku
zgromadzić funduszy niezbędnych do realizacji
planowanego wydawnictwa realizację tego zadania
przekładamy na kolejny rok. Jednocześnie
ponawiamy apel do mieszkańców o udostępnienie
starych
fotografii
dokumentujących
ważne
wydarzenia, miejsca i ludzi związanych z Gutanowem
(po zeskanowaniu zdjęcia zostaną zwrócone) celem
zamieszczenia ich w planowanej publikacji. W
dalszym ciągu kontynuujemy 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 w 2017 roku.
Wycieczka do Sandomierza - relacja
W dniu 20 sierpnia grupa 49 osób udała się na
wycieczkę do Sandomierza, wśród uczestników
główny trzon stanowili seniorzy z Zagród i Gutanowa.
Byli również przedstawiciele młodszego pokolenia,
najmłodszy uczestnik liczył 2,5 roku zaś najstarszy 81
lat. Większość grupy stanowili mieszkańcy Ziemi
Garbowskiej, jednakże były również osoby z
Czesławic, Ożarowa a nawet z Lublina. Po zebraniu
uczestników organizatorzy: Janina Piwkowska z
gutanowskiego Koła Seniorów i Tadeusz Barszcz ze
Stowarzyszenia Nasz Gutanów powitali wszystkich i
przybliżyli program wycieczki. Organizatorzy
spodziewając się gorącego dnia przygotowali dla
uczestników kilkanaście zgrzewek butelkowanej
wody oraz słodkie ciasteczka. Po dotarciu na miejsce
grupa udała się z panią Przewodnik Alicją na szlak w
Góry Pieprzowe znajdujące się na północ od
Sandomierza. Wbrew przewidywaniom trasa okazała
się dużym wyzwaniem dla uczestników ponieważ
wąskie i kręte ścieżki wiodły przez kolczaste zarośla
oraz strome podejścia. Jednakże po wyjściu na szczyt
(taras widokowy) piękny widok panoramy
sandomierskiej zrekompensował trudy wspinaczki. Po
zrobieniu kilku pamiątkowych fotek grupa powróciła
do miasta gdzie udała się na zwiedzanie Katedry
Sandomierskiej i Starego Miasta.
Po przerwie

obiadowej udaliśmy się do zbrojowni gdzie Rycerz
Łukasz w epokowym stroju (zbroja) w bardzo
ciekawy i zabawny sposób przybliżył nam historię
Sandomierza, ponadto każdy mógł przymierzyć różne
elementy garderoby rycerskiej z czego bardzo chętnie
korzystały dzieci. Kolejnym punktem zwiedzania była
podziemna trasa turystyczna licząca ok. 500 metrów,
biegnąca pod rynkiem, ratuszem i okolicznymi
kamienicami. Po wyjściu na rynek grupa udała się w
stronę Wisły, gdzie rozpoczął się ostatni punkt
programu czyli rejs statkiem. Przyjemny chłód bijący
od wody był wspaniałym wytchnieniem i
ukoronowaniem gorącego dnia pełnego wrażeń. Po
zejściu na ląd grupa powróciła do autokaru i ze
śpiewem na ustach powróciła do rodzinnej Ziemi
Garbowskiej.
Piknik Rodzinny 2016
W dniu 17 lipca 2016 roku Stowarzyszenie „Nasz
Gutanów” we współpracy z Sołectwem Gutanów
zorganizowały Piknik Rodzinny.
Deszczowa pogoda (opady od rana do wczesnych
godzin popołudniowych) skutecznie zniechęciła
mieszkańców do wyjścia z domów, niestety
przełożyło się to na frekwencję na pikniku. Około
godziny po ustaniu opadów kilkunastoosobowa grupa
najtwardszych z twardych i najdzielniejszych z
dzielnych stawiła się na starcie rajdu rowerowego –
objazd Gutanowa. Po zaopatrzeniu wszystkich
rowerzystów w kamizelki odblaskowe rozpoczął się
rajd, po przejechaniu całej trasy - kilkunastu
kilometrów rajdowcy wrócili do świetlicy gdzie
wszyscy zostali poczęstowani gorącą kiełbaską z
grilla, ciastkami, owocami i napojami. Po
wzmocnieniu sił rozpoczęły się gry, konkursy i
zabawy wśród których były: konkurs jajeczny,
wodny, wyścig żółwi, wyścig szybki, konkurs
balonowy, kiełbasowy i kilka innych. 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 kilkanaście osób które w miłej
atmosferze spędziły aktywnie czas wzmacniając więzi
rodzinne i międzysąsiedzkie.
Na realizację pikniku organizatorzy otrzymali
dofinansowanie od Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Garbowie w wysokości
400 zł, za co zakupiono owoce, napoje, kiełbaskę na
grilla, naczynia jednorazowe, słodycze oraz drobne
upominki. Za wsparcie serdecznie dziękujemy.
VI Konkurs Win i Nalewek Ziemi Gutanowskiej
W dniu 2 października 2016 roku Stowarzyszenie
„Nasz Gutanów" zorganizowało spotkanie w którym
uczestniczyli przedstawiciele różnych podmiotów i
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organizacji. W ramach spotkania został rozstrzygnięty
VI Konkurs Win i Nalewek Ziemi Gutanowskiej. Do
konkursu zgłoszono 5 win i 4 nalewki. Komisja
konkursowa w składzie której znaleźli się
przedstawiciele klubu sportowego, koła gospodyń
oraz jednostki edukacyjnej dokonała oceny
dostarczonych produktów. Komisjom dziękujemy za
ocenę
naszych
lokalnych
produktów
a
konkursowiczów i wytwórców win i nalewek
tradycyjnych zapraszamy do konkursu za rok.
Dzień Seniora 2016
W dniu 1 października wzorem lat poprzednich
gutanowskie obchody Dnia Seniora rozpoczęły
się od mszy świętej odprawionej przez ks.
Proboszcza Zenona Małyszka w intencji seniorów
oraz za dusze członków koła zmarłych w
ostatnim roku. Obsługę muzyczną podczas mszy
świętej zapewnił Tadeusz Salamandra z
Międzypokoleniowym Chórem JUBILAT. Dalsze
obchody odbyły się w świetlicy gdzie zaproszeni
goście oraz członkowie Koła nr 12 wspólnie
świętowali.
Degustacja
przepysznych
smakołyków przygotowanych przez gutanowskie
seniorki przeplatała się z występami Chóru
JUBILAT, który zaprezentował swój bogaty
repertuar.
Inwestycje drogowe w Gutanowie
Latem została położona nawierzchnia asfaltowa na
dwóch odcinkach dróg gminnych w Gutanowie 520m
droga w stroną Nałęczowa (Kolonia Kanadysówka)
oraz 445m na betonówce w stroną Ługowa. Łącznie
w Gutanowie asfaltem przykryto 965m dróg za kwotę
111tyś zł.
Po wakacjach została wykonana betonówka łącząca
wyasfaltowany wąwóz z drogą asfaltową we
wschodniej
części
Gutanowa.
Długość
wybetonowanego odcina wynosi ok. 300 m.
Ponadto kamieniem zakupionym z funduszu
sołeckiego zostało utwardzone kilka odcinki dróg
gruntowych.
Apelujemy do mieszkańców i użytkowników aby nie
podorywać dróg oraz dbać o pobocza na wysokości
swoich działek.
Prace remontowe w świetlicy seniorów
Jesienią grupa wolontariuszy pod kierownictwem
Pani Sołtys dokonała odnowienia dwóch pomieszczeń
(kuchnia i pokój) stanowiących zaplecze siedziby
seniorów. W ramach prac usunięto odpadający tynk
oraz stare warstwy farby ze ścian i sufitu, następnie
dokonano dwukrotnego malowania. Kolejnym
punktem było zamontowanie regału kuchennego
(darowizna mieszkanki Gutanowa). W ganku usunięto
starą, popękaną wykładzinę a w to miejsce Paweł

Pasternak bezpłatnie położył terakotę. Znaczny udział
w pracach porządkowych miały przedstawicielki Koła
Seniorów w tym głównie Pani Przewodnicząca
Piwkowska. Dzięki współpracy i zaangażowaniu
mieszkańców nasza „stara szkoła” zyskała nowy
blask. Na początku października w odnowionej
siedzibie Gutanowskie Koło zorganizowało obchody
Dnia Seniora. Dziękujemy wszystkim którzy
bezinteresownie włączyli się w odnowienia tego
obiektu.
Chór Jubilat na Jubileuszu LIR
Członkowie Chóru JUBILAT w połączonych siłach z
Chórem Pokolenie wystąpili podczas uroczystych
obchodów jubileuszu XX-lecia Lubelskiej Izby
Rolniczej. Obchody odbyły się siedzibie Targów
Lubelskich i zgromadziły szeroką rzeszę członków,
gości i sympatyków LIR, wśród których byli
przedstawiciele władz różnego szczebla oraz
reprezentacje różnych podmiotów i organizacji okołorolniczych i nie tylko.
Najbliższy występ Chóru planowany jest w dniu 18
grudnia
(podczas
spotkania
opłatkowego
mieszkańców Gutanowa). Zapraszamy osoby chcące
poszerzyć swoje umiejętności wokalne aby dołączyły
do naszego Międzypokoleniowego Chóru.
PLAC ZABAW po malowaniu
W sierpniu i pierwszej połowie września 2016 zostało
przeprowadzone malowanie drewnianych elementów
placu zabaw oraz altany. Należy dodać że plac zabaw
został zainstalowany w 2011 roku i od tamtej pory
służył mieszkańcom naszej miejscowości. W 2015
roku na zebraniu wiejskim zdecydowano o
przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na
zabezpieczenie i odnowienie drewnianych elementów
placu zabaw. W ramach zadania wykonawca
wyłoniony w drodze konkursu położył kilka warstw
preparatu
zabezpieczająco-ochronnego
na
drewnianych elementach wchodzących w skład placu
zabaw, zabezpieczono również drewniane elementy
konstrukcyjne altany.
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 od
1 sierpnia 2016 do 31 stycznia 2017). Zwrot podatku
akcyzowego przysługuje wszystkim posiadaczom
gruntów rolnych niezależnie od posiadania ciągnika
rolniczego.
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Co z Pałacem???
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze WG
spadkobierca dawnych właścicieli majątku Gutanów
podjął starania zmierzające do odzyskania
nieruchomości obejmującej zespół dworsko-parkowy
w Gutanowie. Decyzja Wojewody wydana latem br.
informuje że nieruchomość podlega zwrotowi
ponieważ nie została objęta działaniem dekretu
dotyczącego reformy rolnej wydanego w 1944 roku.
Przedmiotowa nieruchomości obejmuje 16 działek o
łącznej powierzchni 4,43ha, wśród których jest
również działka na której znajduje się ujęcie wody i
stacja wodociągowa. Wójt Gminy Garbów złożył
odwołanie od decyzji Wojewody do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie sprawa jest w
toku – czekamy na rozwój wydarzeń.
Ogłoszenie
Poszukiwany chętny do koszenia pod świetlicą
W związku za zabezpieczeniem środków w Funduszu
Sołeckim na 2017 rok na zadanie „Utrzymanie
czystości i porządku wokół świetlicy wiejskiej
(sprzątanie, koszenie)” (2000zł) . Sołtys przeprowadzi
procedurę wyłonienie wykonawcy.
Przez cały styczeń 2017 roku u Sołtysa będzie można
składać swoje oferty na wykonanie ww. zadania.
Osoby zainteresowane powinny złożyć swoją ofertę w
zamkniętej kopercie do Pani Sołtys Renaty Wartacz
do dnia 31 stycznia 2017r. Oferta powinna zawierać:
nazwisko imię, telefon kontaktowy, proponowaną
kwotę za wykonanie całego zadania.
Otwarcie ofert zostanie dokonane na początku lutego
2017 w obecności Rady Sołeckiej która wyłoni
wykonawcę i sporządzi protokół z przeprowadzonego
postępowania. Ze złożonych ofert zostanie wybrana
osoba, która zaproponuje najniższą kwotę za
wykonanie całego zadania. Zapraszamy do składania
ofert. Więcej szczegółów u Sołtysa.
Z OKAZJI ZBLIŻAJACYCH SIĘ
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
SKŁADAMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
GUTANOWA NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
ZDROWYCH, RADOSNYCH I POGODNYCH
ŚWIAT ORAZ
UDANEGO SYLWESTRA
I POMYŚLNEGO ROKU 2017

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

