WIEŚCI GUTANOWSKIE
INFORMATOR SOŁECTWA GUTANÓW

Grudzień 2017r.
chętnych. Dlatego zapraszamy zainteresowanych do
zapisywania się u pani Sołtys.

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

Fundusz Sołecki na 2018 rok
W dniu 4 września 2017 r. w Świetlicy w Gutanowie
odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas którego zostały
omawiane sprawy dotyczące naszej miejscowości w
tym rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego na 2018
rok. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku
2018 w ramach środków funduszu sołeckiego:
1. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na
terenie sołectwa - 10 000,00zł
2. Doposażenie placu zabaw - 5 000,00 zł
3. Remont i wyposażenie kuchni (przy świetlicy
seniorów) - 3 749,50 zł
4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół
świetlicy wiejskiej - 2 500,00 zł
5. Organizacja imprez dla rodzin i dzieci - 2 500,00 zł

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

www.gutanow.pl
ZAPROSZENIE Spotkanie Opłatkowe
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów", Koło Seniorów z
Gutanowa oraz Sołectwo Gutanów zapraszają
wszystkich mieszkańców Gutanowa na spotkanie
opłatkowe które odbędzie się w dniu 17 grudnia
(niedziela) 2017 r. w Świetlicy Koła Seniorów,
początek godz. 12.00 (po mszy świętej). W programie:
dzielenie się opłatkiem, degustacja potraw wigilijnych,
wspólne kolędowanie. Istnieje możliwość dowozu
osób mających problem z dotarciem do świetlicy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gutanowa.

Odbiór śmieci 2017/18
Poniżej prezentujemy dni w których będą odbierane
śmieci w Gutanowie w poszczególnych miesiącach.
Grudzień – 13
Kwiecień - 10
Styczeń –
9
Maj –
8
Luty 13
Czerwiec 12
Marzec –
13
Ponadto w sezonie grzewczym przewidziany jest
odbiór popiołu, szczegółowy harmonogram odbioru
śmieci dostępny w Gminie i u Sołtysa.

Świąteczny wyjazd dla dzieci
Podczas przerwy świątecznej tj. 28 grudnia planowane
jest zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do centrum
zabawy i rozrywki w Lublinie. W związku z
powyższym
zapraszamy
rodziców
dzieci
zainteresowanych udziałem w wyjeździe do
zapisywania się u pani Sołtys w terminie do 15
grudnia. Staramy się znaleźć źródło finansowania
wyjazdu - jeżeli nie znajdziemy sponsora wówczas
całościowy koszt będzie pokryty ze składek
uczestników.
Ferie w Gutanowie
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" we współpracy z
Sołectwem zapraszają w dniu 3 lutego (sobota) 2018r.
od godz. 14.00 podczas ferii zimowych do
gutanowskiej świetlicy na zajęcia sportoworekreacyjne. W programie: Turniej Tenisa Stołowego
Ziemi Gutanowskiej, oraz liczne gry, konkursy 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

Wiosenne sprzątanie Gutanowa
Wczesną wiosną prawdopodobnie na przełomie
marca i kwietnia (zależnie od warunków
pogodowych) planowane jest przeprowadzenie akcji
porządkowej naszej miejscowości. Z własnych
obserwacji jak i zgłoszeń mieszkańców wyłania się
nie do końca pozytywny obraz Gutanowa w zakresie
porządku i czystości. Dokładny termin akcji będzie
ogłoszony przez panią Sołtys. Liczymy na Państwa
zaangażowanie i czynne włączenie się w akcję.
Jednocześnie apelujemy o zachowanie porządku
wokół swoich posesji jak i w miejscach publicznych.
Informujemy że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń za
zaśmiecanie miejsc publicznych grożą poważne kary
finansowe. Prosimy o zgłaszanie odpowiednim
służbom przypadków wykroczeń śmieciowych.
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Żywność dla potrzebujących
Stowarzyszenia Nasz Gutanów po raz kolejny
przystąpiło do Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014–20 realizowanego poprzez
Lubelski Bank Żywności. W ramach podprogramu na
2017 rok planowana jest dystrybucja 19 różnych
produktów, limit na jedna osobę wynosi ok. 40 kg.
Obecnie obowiązują następujące kwoty kryterium
dochodowego uprawniające do otrzymania żywności,
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028
zł w przypadku osoby w rodzinie.
Pierwsza dystrybucja żywności odbyła się w dniu 27
października, do mieszkańców Gutanowa trafiło
wówczas blisko 4 tony produktów spożywczych.
Dziękujemy Lubelskiemu Bankowi Żywności oraz
wolontariuszom, dzięki którym możliwe było
przeprowadzenie dystrybucji w tym głównie Pani
Sołtys, która koordynowała całą akcję. W połowie
października
Bank Żywności
organizował
konferencję
w
której
uczestniczyło
nasze
stowarzyszenie oraz trzy inne stowarzyszenia z naszej
gminy – były one przedstawione jako dobry przykład
w organizacji dystrybucji żywności.
Doposażenie Placu Zabaw w Gutanowie
W połowie września 2017 r. zostały zamontowane 3
nowe elementy na gutanowskim placu zabaw. Bujak
króliczek, huśtawka ważka i bujak samochodzik
zostały zakupione z funduszu sołeckiego, z którego na
ten cel przeznaczono 3 500 zł.
Rajd Nadwiślański 2017
W dniu 1 października 2017 odbył się przejazd przez
Gutanów Rajdu Nadwiślańskiego w ramach 6 (z 9)
odcinka specjalnego, mającego początek w Garbowie a
koniec w Ludwinowie. Cała trasa przejazdu wynosiła
9,65 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 z czasowym
wyłączeniem części dróg z użytku publicznego. W
ramach rajdu odbyło się dwa przejazdy (jeden rano,
drugi po południu). Zwycięski na OS 6 okazał się
zespół w składzie NIVETTE / HELLER jadący
samochodem Skoda Fabia R5, czas przejazdu odcinka
to 5:30, średnia prędkość przejazdu wyniosła 104,99
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.
Narodowe Czytanie 2017
W dniu 2 września 2017 Biblioteka Wiejska w
Gutanowie zorganizowała spotkanie realizowane w
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ramach akcji będącej pod patronatem Prezydenta RP Narodowe Czytanie 2017. W ramach iwentu został
przybliżony życiorys Stanisława Wyspiańskiego, a
następnie uczestnicy odczytali fragmenty „Wesela”.
Należy dodać że Narodowe Czytanie odbyło się w
Gutanowie już po raz czwarty. Łącznie w Polsce i w
26 krajach, w ponad 2 tys. miast i miejscowości odbyła
się akcja Narodowego Czytania.
Wyjazd dla Dziecka do mini ZOO w Leonowie
W dniu 1 lipca 2017 (sobota) Sołectwo Gutanów przy
wsparciu
Stowarzyszenia
Nasz
Gutanów
zorganizowały wyjazd do mini ZOO w Leonowie.
Wycieczka rozpoczęła się od sprawdzenia przez
policję kierowcy i autobusu. Po stwierdzeniu że
wszystko jest w porządku cała grupa 48 osób (w tym
29 dzieci) udała się do Leonowa. Po powitaniu przez
właścicieli rozpoczęliśmy zwiedzanie zwierzyńca, po
którym oprowadzał nas przewodnik, który w
profesjonalny sposób opowiedział o mieszkańcach
ZOO. Kolejnym punktem programu na który czekały
wszystkie dzieci był plac zabaw z dmuchanymi
zamkami. Sprzyjająca pogoda bez opadów i upalnego
słońca sprzyjała radosnej zabawie. Gdy zmęczenie
zaczęło dawać znać o sobie organizatorzy
przygotowali wzmacniający posiłek w postaci
kiełbasek z grilla. Dzieciaki po posiłku kontynuowały
zabawy, zaś opiekunowie mieli czas na rozmowy.
Przed 14.00 na wniosek uczestników podjęto decyzję o
powrocie. Po wykonaniu kilku pamiątkowych
grupowych fotografii wszyscy udali się do autokaru
którym bezpiecznie powróciliśmy do domu. Wyjazd
został sfinansowany z funduszu sołeckiego, z którego
opłacono autobus oraz bilety wstępu do mini zoo i na
plac zabaw. Za zebrane składki (5 zł od osoby) pani
sołtys zakupiła produkty do zorganizowania posiłku
(kiełbaski, chleb, napoje, sztućce i naczynia
jednorazowe, itp.) Radość dzieci oraz pozytywne
opinie rodziców potwierdzają że wyjazd należy uznać
za udany.
PIKNIK RODZINNY 2017
W dniu 23 lipca 2017 roku Stowarzyszenie „Nasz
Gutanów” we współpracy z Sołectwem Gutanów
zorganizowały pod świetlicą Piknik Rodzinny. W tym
roku pogoda była dla nas łaskawa – ciepła, ale nie
upalna aura miała przełożenie na frekwencję podczas
pikniku. Tuż po godzinie 15.00 po powitaniu
przybyłych,
organizatorzy
sporządzili
listę
uczestników rajdu rowerowego „Objazd Gutanowa”,
na której znalazło się 34 osoby, następnie każdy
otrzymał kamizelkę odblaskową. Po krótkiej odprawie
w ramach której przybliżono zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach publicznych peleton
wyruszył na objazd Gutanowa. Trasa rajdu przebiegała
takimi drogami, że niektórzy uczestnicy mimo
wieloletniego zamieszkiwania w Gutanowie twierdzili
są tam po raz pierwszy. Nie obyło się też bez

przykrych niespodzianek – jeden uczestnik rajdu
„złapał gumę”. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów
malowniczymi dróżkami Gutanowa wszyscy wrócili
pod
świetlicę.
Dla
wszystkich
przybyłych
organizatorzy przygotowali poczęstunek w postaci
grillowanych kiełbasek. Rozpoczęły się liczne
konkursy, gry i zabawy. 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 ponad 70 osób które w miłej atmosferze
spędziły aktywnie czas wzmacniając więzi rodzinne i
międzysąsiedzkie. Na zakończenie organizatorzy
przygotowali jajecznicę ze strusiego jaja. Wiercenie
otworów w jajku oraz wydmuchiwanie zawartości
wzbudziło wielkie zainteresowanie szczególnie wśród
najmłodszych uczestników pikniku. Po usmażeniu
każdy chętny miał możliwość spróbowania jak
smakuje jajecznica ze strusiego jajka. Organizacja
pikniku była możliwa dzięki wsparciu różnych
podmiotów, serdecznie dziękujemy Powiatowi
Lubelskiemu za przekazanie koszulek odblaskowych,
Lubelskiej Izbie Rolniczej i Agencji Restrukturyzacji
za przekazanie koszulek i materiałów informacyjnopromocyjnych, Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego za
przekazanie gadżetów promocyjnych, firmie SELO z
Lublina za wsparcie w postaci materiałów biurowych,
wsparcia finansowego udzielili Renata Wartacz i
Tadeusz Barszcz. Ponadto dziękujemy pani Emilii profesjonalnej animatorce z Lublina, która zapewniła
rozrywkę zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Biblioteka Wiejska w Gutanowie

Miło nam poinformować że księgozbiór naszej
biblioteki po raz kolejny został poszerzony dzięki
życzliwości ofiarodawców. Latem pani Agnieszka
Nalewajek z Woli Przybysławskiej przekazała
kilkadziesiąt książek o rozległej tematyce. W ostatnim
czasie otrzymaliśmy ogromną książkową darowiznę od
państwa Świderskich z Puław, po przeliczeniu okazało
się że przekazanych książek jest ponad 440. W
listopadzie otrzymaliśmy przesyłkę zawierającą
kilkadziesiąt książek – nadawcą była pani Ewa z
Warmii i Mazur (jej przodkowie mieszkali w
Gutanowie).
Aby właściwie przechowywać i
eksponować otrzymane książki zakupione zostały dwa
regały książkowe. W najbliższym czasie planujemy
zinwentaryzować pozyskany materiał i udostępnić
czytelnikom. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom.

Staraniem Stowarzyszenia Wektor z Garbowa
została wydana książka pt.: „Zbiór poezji i prozy”
zawierająca znaczną część bogatej twórczości
Bronisława Pietraka. Redakcji powyższej książki
podjęły się panie: Iwona Woźniak i Lucyna Żak.
Uroczysta promocja książki odbyła się 24 listopada w
Szkole Podstawowej w Garbowie. Książka dostępna
jest w naszej bibliotece – zapraszamy do lektury.
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Dzień Seniora 2017
W niedzielę 29 października w Gutanowie odbyły się
obchody Dnia Seniora, które poprzedziła msza święta
w intencji seniorów oraz za dusze członków koła
zmarłych w ostatnim roku odprawiona w kaplicy przez
ks. Jerzego. Dalsze uroczystości odbyły się w
świetlicy, gdzie członkowie Koła oraz zaproszeni
goście,
wśród
których
byli
przedstawiciele
zaprzyjaźnionych organizacji oraz członkowie władz
gminnych i wiejskich. Po degustacji przepysznych
smakołyków przygotowanych przez członkinie
gutanowskiego koła do wszystkich seniorów zostały
skierowane gorące życzenia, odśpiewano również
tradycyjne sto lat dla dwóch obecnych Tadeuszów
(którzy dzień wcześniej obchodzili swoje imieniny).
Niespodzianką i gwoździem programu był występ
Kabaretu pod Wydrwigroszem z charyzmatyczną
Danutą Zdun na czele. Naszym drogim seniorom z
okazji ich święta życzymy dużo zdrowia i radości.
Inwestycje drogowe w Gutanowie
Latem została położona nawierzchnia asfaltowa na
drodze betonowej (koło P. Mąków) 475 m o wartości
ok. 65 tyś. W lipcu wykonano podbudową betonową
drogi gminnej (koło lasu) o długości 470 m i wartości
ok. 37 tyś zł. Jesienią tj. na początki października
położono asfalt na drogach – koło T. Siwca, od
świetlicy w dół (koło P. Packów i koło stawu), łącznie
700 m, wartość inwestycji nieznacznie przekroczyła
100 tyś zł. Ponadto kamieniem zakupionym z
funduszu sołeckiego została utwardzona droga koło P.
Kotulskiej.
Policja w Jastkowie
W dniu 16 listopada odbyło się uroczyste otwarcie
Posterunku Policji przy ul. Żołnierzy II AWP w
Jastkowie. Dzięki temu mieszkańcy Gutanowa mający
sprawy do Policji nie będę już musieli jechać do
oddalonych Niemiec. Poniżej numery telefonów do
Jastkowskich Policjantów 815020497, 695021829,
695021826.
Mleczni Mistrzowie Polski z Gutanowa
Bardzo miło nam poinformować że mieszkańcy
Gutanowa - Państwo Małgorzata i Sylwester Pszczoła
zajęli pierwsze miejsce w Polsce za najwyższą
przeciętną wydajność od krowy w 2016 roku
uzyskując wynik 14757 kg mleka w stadach krów do
20 szt. Na Mlecznej Gali w Warszawie 17 maja 2017
roku otrzymali prestiżową statuetkę. Ponadto zostali
nagrodzeni podczas czerwcowego Dnia Otwartych
Drzwi w Końskowoli. O sukcesie naszych rodaków
donosiła lubelska prasa – a obszerny artykuł opisujący
rodzinę Pszczołów i ich gospodarstwo znalazł się w
czerwcowym Biuletynie Informacyjnym Lubelskiej
Izby Rolniczej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dożynki Gminne
W dniu 20 sierpnia w Garbowie odbyło się gminne
Święto Plonów. W tym roku gospodarzem dożynek
było Sołectwo Meszno.
Wieniec dożynkowy uwity przez Panie z
gutanowskiego KGW zdobył (ex aequo z Wolą
Przybysławską) II miejsce w kategorii wieńców
tradycyjnych (za Garbowem). Należy dodać że
garbowski wieniec na dożynkach powiatowych zdobył
również pierwsze miejsce.
Sprawozdanie z Remontu Kaplicy
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze WG w
gutanowskiej kaplicy był prowadzony remont. Na
początku lipca został zakończony i dzięki ofiarności
mieszkańców i zaangażowaniu pani Kościelnej
zakończony. Zakres prac był bardzo szeroki i
obejmował: w pierwszej kolejności odmalowano
pomieszczenie gospodarcze, następnie wykonano
cyklinowanie i lakierowanie drewnianego podestu
pod ołtarzem, mównicy, świecznika i konfesjonału
oraz innych drewnianych elementów wyposażenia
(parapety, siedziska, itp.). Następnie pomalowano
boczną salę oraz położono płytki w zakrystii. Kolejny
etap prac obejmował położenie płytek w małej salce
gospodarczej oraz gruntowne malowanie sali głównej.
Podczas remontu okazało się że instalacja elektryczna
jest w nienajlepszym stanie dlatego podjęto decyzję
wymianie na nową, tego zadania podjął się Pan Marek
Chołody ze swoją firmą – cały zakres prac został
wykonany bezpłatnie wraz kosztami materiałów (ok.
900 zł). W imieniu mieszkańców dziękujemy panu
Markowi. Dużym zaangażowaniem w sprawy
remontowe wykazał pan Jan Karman któremu
zawdzięczmy piękne odnowienie żyrandoli, pan Jan
zajął
się
również
transportem
materiałów
remontowych (farby, płytki, itp.). Całościowy koszt
remontu wyniósł 7 716 zł. Zdecydowano również o
zakupie toalety której łączny koszt wyniósł 1 480 zł
(materiał, wykonanie, malowanie i wyposażenie). W
ostatnim czasie odnowiono i ulepszono 2 ławki
ofiarowane przez Straż z Gutanowa (koszt ujęty w
kwocie remontu). Ksiądz proboszcz widząc ogromny
zakres prac zdecydował że taca zebrana podczas mszy
odpustowej (25 czerwca) zostanie przeznaczona na
spłatę kosztów remontu, zebrana kwota to 897 zł.
Zebrane środki od mieszkańców to 8 183 zł.
Podsumowując: łączne koszty 9 196 zł, łączne
przychody 9 080 zł. Wobec powyższego na chwilę
obecną mamy ujemne saldo na kwotę 116 zł.
Pani Kościelna dziękuje wszystkim ofiarodawcom
oraz osobom zaangażowanym w remont. Ponadto
dziękuje ze bieżące wsparcie (na remont kosiarki,
ofiara na mszę za śp. Czępińskiego, gaz do
ogrzewania) oraz sprzątanie kaplicy.

Pracujący od wielu lat ks. Zbigniew Szabała został
przeniesiony do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w
Kraśniku, jednocześnie do garbowskiej parafii przybył
młody (po święceniach kapłańskich) ks. Mateusz
Wójcik. Obydwu księżom życzymy sukcesów i
błogosławieństwa Bożego.
Fundusz Sołecki 2017 – wykonanie
Poniżej prezentujemy stan realizacji FS na bieżący
rok (stan na koniec listopada):
 Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na
terenie sołectwa Gutanów – 4 500 zł.
 Doposażenie placu zabaw – 3 500 zł.
 Utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy
wiejskiej (sprzątanie, koszenie) - 2 000 zł.
 Organizacja imprez dla dzieci - 2 000 zł.
ZREALIZOWANE
 Wymiana drzwi i okien w ganku Świetlicy
Seniorów - 3 943,85 zł.
NIE ZREALIZOWANE
Należy dodać że w 2016 roku nie zrealizowano
zadania „wykonanie chodnika do świetlicy” – mimo
zapewnień Wójta o realizacji zadania w 2017 roku do
chwili obecnej zadanie nie zostało zrealizowane.
Projekt – Warsztaty Międzypokoleniowe
Stowarzyszenie Nasz Gutanów planuje realizacje
projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania
„Kraina wokół Lublina” pt.: „Przyjemne i pożyteczne
- międzypokoleniowe warsztaty aktywizujące” w
ramach którego przewidziane jest przeprowadzenie
siedmiu trzydniowych szkoleń warsztatowych o
szerokiej tematyce w okresie od grudnia do czerwca
2018r. W najbliższym czasie powinno nastąpić
podpisanie stosownej umowy z LGD, po tym
rozpocznie
się
rekrutacja
uczestników.
Zainteresowani uczestnictwem powinni śledzić naszą
stronę internetową oraz tablice ogłoszeń gdzie będą
ogłoszenia.
Z OKAZJI ZBLIŻAJACYCH SIĘ ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA SKŁADAMY
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
GUTANOWA NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA ZDROWYCH, RADOSNYCH I
POGODNYCH ŚWIAT ORAZ
UDANEGO SYLWESTRA I POMYŚLNEGO
ROKU 2018
Szanowni Państwo,
Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, sugestie,
uwagi dotyczące funkcjonowania naszego
sołectwa wówczas prosimy o takie informacje.

Zmiany personalne w parafii Garbów
Latem br. decyzją Abp Stanisława Budzika nastąpiła
zmiana na stanowisku wikariusza w naszej parafii.
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Z Poważaniem
Renata Wartacz
Tadeusz Barszcz

