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Szanowni Mieszkańcy Gutanowa

Jesienna dystrybucja jabłek
Dzięki współpracy Stowarzyszenia Nasz Gutanów z
Lubelskim Bankiem Żywności jesienią br.
pozyskaliśmy 4,5 tony jabłek. Pod koniec listopada
członkowie stowarzyszenia przywieźli własnym
transportem jabłka które w kolejnych dniach trafiły
do
mieszkańców
Gutanowa.
Ogromne
podziękowania należą się Pani Sołtys będącej
Koordynatorem akcji dystrybucji żywności, dzięki
jej ogromnemu zaangażowaniu do mieszkańców
Gutanowa trafiło wiele ton produktów spożywczych.

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”

Fundusz Sołecki 2016
Podczas wrześniowego Zebrania Wiejskiego
dokonano podziału Funduszu Sołeckiego na 2016
rok w następujący sposób:
1. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na
terenie sołectwa Gutanów - 8 000 zł.
2. Wykonanie chodnika do świetlic - 4 000 zł.
3. Utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy
wiejskiej (sprzątanie, koszenie) oraz
pomalowanie środkiem ochronnym (np.
drewnochron) elementów drewnianych placu
zabaw oraz altany - 3 500 zł
4. Organizacja ogólnodostępnej imprezy dla
mieszkańców Gutanowa - 2 638,11 zł

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 20 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,
wspólne kolędowanie. Istnieje możliwość dowozu
osób mających problem z dotarciem do świetlicy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gutanowa.
Choinka z Mikołajem dla dzieci
W dniu 6 lutego 2016 planowana jest organizacja
zabawy choinkowej z Mikołajem dla dzieci. W
związku z tym zapraszamy rodziców dzieci
chcących uczestniczyć w tym wydarzeniu o kontakt
z Panią Sołtys celem ustalenia szczegółów, ponadto
oczekujemy od Państwa propozycji co do formy i
zakresu planowanej imprezy.

Biblioteka w Gutanowie
Miło nam poinformować, że Biblioteka Wiejska w
Gutanowie otrzymała podziękowania od Prezydenta
RP za udział w akcji Narodowe Czytanie. Należy
dodać że wspomniana akcja odbyła się w Gutanowie
już po raz drugi, w tym roku uczestnicy czytali
fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.
Konkurs czytelniczy trwa
Wiosną Biblioteka Wiejska w Gutanowie (BWG)
ogłosiła konkurs czytelniczy. Osoba która
wypożyczy i przeczyta najwięcej książek w okresie
od 1 lipca do 31 grudnia 2015 otrzyma atrakcyjną
nagrodę. Więcej informacji na www.gutanow.pl
zakładka Biblioteka.

Żywność dla potrzebujących mieszkańców
Gutanowa
Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” przystąpiło do
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014–20 realizowanego przez Lubelski Bank
Żywności.
Wynikiem
czego
potrzebujący
mieszkańcy naszej miejscowości (spełniający
kryterium dochodowe – zaświadczenie z GOPS)
otrzymali w 2015 roku (w kilku transzach) łącznie
4740 kg żywności (blisko 80 kg na osobę).
Dziękujemy Lubelskiemu Bankowi Żywności oraz
wszystkim dzięki którym możliwe było sprawne
przeprowadzenie całej akcji.

Kino w Gutanowie
Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” zakończyło projekt
pt.
„Wiejskie
mobilne
kino
objazdowe”
dofinansowany
z
Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich. W ramach projektu zorganizowano
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13 projekcji filmowych w ośmiu różnych
miejscowościach na terenie Gminy Garbów z tego w
Gutanowie odbyło się 4 projekcje. Mimo
zakończenia projektu Kino w Gutanowie nadal
funkcjonuje - w dniu 12 grudnia br. o godz. 18.00 w
świetlicy odbędzie się ponowna projekcja filmu pt:
„Bezcenny Dar”. Wstęp na projekcje jest
bezpłatny. Zapraszamy
Jednocześnie zachęcamy mieszkańców Gutanowa
do informowania nas jakich filmów oczekujecie w
Gutanowskim kinie – w miarę możliwości będziemy
się starać spełniać Państwa filmowe życzenia.

Jubileusz 70-lecia KGW Gutanów
W dniu 25 lipca 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej
odbyła się impreza z okazji 70-lecia powstania
KGW Gutanów. Podczas imprezy Ks. Stanisław
Wąsik dokonał poświęcenia wyremontowanego
budynku.
Piknik Rodzinny 2015
W dniu 15 sierpnia 2015 roku Stowarzyszenie „Nasz
Gutanów” we współpracy z Sołectwem Gutanów
zorganizowały Piknik Rodzinny. Organizatorzy
przygotowali dla uczestników pikniku napoje oraz
drobny poczęstunek. Na start rajdu rowerowego
(objazd Gutanowa) zgłosiło się 20 osób na rowerach
oraz dwie osoby w przyczepce rowerowej. Wszyscy
rowerzyści otrzymali kamizelki odblaskowe.
Budujący jest fakt że w przejażdżce uczestniczyły
całe rodziny. Po powrocie i krótkim odpoczynku
rozpoczęły się gry, konkursy i zabawy wśród
których były m. in.: wyścig żółwi, poszukiwacze,
konkursy taneczny, wodny, jajeczny i inne. Wspólna
zabawa przyniosła wszystkim wiele radości i
niezapomnianych wrażeń. Przed godziną 19.00 w
świetlicy rozstawiono mobilne kino i wyświetlony
został film pt. „Łaska i miłosierdzie”. Łącznie w
pikniku rodzinnym uczestniczyło kilkadziesiąt 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 300 zł, za co zakupiono
kamizelki
odblaskowe,
napoje,
naczynia
jednorazowe, słodycze oraz drobne upominki. Za
wsparcie serdecznie dziękujemy. Podziękowania
kierujemy równie do firmy Patro z Lublina za
przekazanie znacznej ilości materiałów biurowych
(notatniki, długopisy, linijki, itp.). Powyższe gadżety
zostały przekazane dzieciom uczestniczącym w
grach, konkursach i zabawach.

Wyjazd dla dzieci do Parku Labiryntów
W dniu 10 lipca 2015 roku dla dzieci z Gutanowa
został zorganizowany wyjazd do Parku Labiryntów i
Miniatur w Rąblowie. W wyjeździe uczestniczyło 33
osoby (22 dzieci i 11 dorosłych). Wszyscy dzielnie
pokonali labirynty oraz przydzielone im zadania i
łamigłówki. Na zakończenie wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy potwierdzające
zrealizowanie wszystkich zadań.
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 400,00 zł,
za
wsparcie
serdecznie
dziękujemy.
Z
dofinansowania pokryto część kosztu autobusu,
bilety wstępu oraz część kosztu autobusu (50 zł)
pokryli rodzice dzieci uczestniczących w wyjeździe.
Wycieczka Łańcut – Leżajsk
W dniu 18 lipca br. grupa wycieczkowa licząca 34
osoby uczestniczyła w wyjeździe do Łańcuta i
Leżajska. Główny trzon wycieczki stanowili
członkowie Kół Seniorów z Gutanowa i Zagród
należących do Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów. Zgodnie z programem
zwiedzono Łańcut w tym: Zamek, Oranżerię,
Wozownię, Stajnie, Wystawę Ikon i Storczykarnię.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie
jednego z najcenniejszych zabytków architektury
kościelnej z przełomu renesansu i baroku - Bazyliki
Zwiastowania NMP z cudownym obrazem Matki
Bożej Pocieszenia i słynnymi organami w Leżajsku.
Z dobrymi humorami i śpiewem na ustach
uczestnicy powrócili
do
rodzinnej
Ziemi
Garbowskiej. Wyjazd można uznać za bardzo udany
czego potwierdzeniem jest zadowolenie uczestników
którzy deklarowali swoje uczestnictwo w kolejnych
wyjazdach. Organizatorami wycieczki były:
Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” reprezentowanie
przez Tadeusza Barszcza i Koło Seniorów nr 12 z
Gutanowa z przewodniczącą Janiną Piwkowską.

Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" na Dożynkach
Powiatowych - Radawiec 2015
Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” dzięki Lokalnej
Grupie Działania „Kraina wokół Lublina” miało
możliwość prezentacji rękodzieła, wyrobów i
produktów
lokalnych wykonanych przez
mieszkańców
Gutanowa
podczas
Dożynek
Powiatowych - Radawiec 2015. Należy dodać że z
terenu naszej gminy stoiska reprezentowały trzy
podmioty: Gmina Garbów, Koło Gospodyń
Wiejskich w Garbowie i Stowarzyszenie "Nasz
Gutanów". Stoisko nasze cieszyło się dużym
powodzeniem wśród zwiedzających którzy mieli
możliwość degustacji różnych wyrobów (ciasta,
nalewki, kompoty, wina, soki) oraz poznania
gutanowskiego rękodzieła w tym kwiatów i
aniołków z bibuły, wycinanek, obrazów i bukietów
ze skóry i innych.
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Koło nr 12 Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów. Spotkanie poprzedziła msza święta w
naszej kaplicy odprawiona przez księdza Zbigniewa
Szabałę 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 Dnia Seniora odbyły się w Świetlicy.
Uroczystość
zaszczycili
swoją
obecnością
przedstawiciele władz samorządowych oraz goście z
zaprzyjaźnionych organizacji
którzy złożyli
najlepsze życzenia wszystkim seniorom z okazji ich
święta.
Przewodnicząca
Janina
Piwkowska
odczytała list gratulacyjny jaki otrzymała z
ministerstwa. Występ Chóru JUBILAT prezentujący
rozrywkowy repertuar został przyjęty gorącymi
brawami uczestników spotkania. Biesiada na którą
organizatorzy przygotowali przepyszne smakołyki
trwała do późnych godzin wieczornych.

V Konkurs Win i Nalewek Ziemi Gutanowskiej
ROZSTRZYGNIĘTY
W dniu 13 września 2015 roku w świetlicy
Wiejskiej w Gutanowie został rozstrzygnięty V
Konkurs Win i Nalewek Ziemi Gutanowskiej. Do
konkursu zgłoszono 5 win i 4 nalewki. Dwie
niezależne komisje w skład których rekrutowali się
przedstawiciele różnych organizacji z tereny Gminy
Garbów dokonały oceny dostarczonych produktów.
Wynikiem prac komisji było sporządzenie
protokołów konkursowych. W kategorii win ocena
przedstawia się następująco:
III. Wino truskawkowe wykonane przez Renatę
Wartacz,
II. Wino z winogron wykonane przez Joannę
Barszcz,
I. Wino porzeczkowe wykonane przez Henryka
Woźniaka,
W kategorii nalewek ocena przedstawia się
następująco:
III. Nalewka śliwkowa wykonana przez Henryka
Woźniaka,
II.
Nalewka malinowo-porzeczkowa wykonana
przez Tadeusza Barszcza
I. Nalewka wieloowocowa wykonana przez
Renatę Wartacz,
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez organizatora konkursu
Stowarzyszenie „Nasz Gutanów". Komisjom
dziękujemy za ocenę naszych lokalnych produktów
a konkursowiczów i wytwórców win i nalewek
tradycyjnych zapraszamy do konkursu za rok.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA - BUSY W
GUTANOWIE
Mieszkańcy Gutanowa wielokrotnie zgłaszali
problem braku komunikacji publicznej w naszej
miejscowości. W związku z tym latem 2015 podczas
roznoszenia kwitów podatkowych Pani Sołtys
zebrała podpisy pod petycją do Gminy Garbów w
sprawie utworzenia połączenia Busowego dającego
możliwość mieszkańcom „wydostania” się z
Gutanowa. We wrześniu petycja poparta 114
podpisami mieszkańców została złożona w Urzędzie
Gminy Garbów. Petycja została odczytana podczas
sesji Rady Gminy Garbów w dniu 17 września 2015
roku. Kilka dni później przyszła odpowiedź w której
gmina nie widzi możliwości pomocy i zaleca
mieszkańcom korzystanie z autobusów szkolnych pełna dokumentacja na stronie www.gutanow.pl

Ogłoszenie
Poszukiwany chętny do koszenia pod świetlicą
W poprzednich latach wystąpiły trudności w
znalezieniu wykonawcy zadania z Funduszu
Sołeckiego „Utrzymanie czystości i porządku wokół
świetlicy wiejskiej (sprzątanie, koszenie)” w planie
na rok 2016 została zwiększona kwota na ten cel. W
związku z powyższym przez cały styczeń 2016 u
Sołtysa będzie można składać swoje oferty na
wykonanie ww. zadania. Na zadanie: „Utrzymanie
czystości i porządku wokół świetlicy wiejskiej
(sprzątanie, koszenie) oraz pomalowanie środkiem
ochronnym
(np.
drewnochron)
elementów
drewnianych placu zabaw oraz altany” w Funduszu
Sołeckim zaplanowano kwotę 3 500 zł.
Ze
złożonych ofert zostanie wybrana osoba, która
zaproponuje najniższą kwotę za wykonanie całego
zadania. Zapraszamy do składania ofert. Więcej
szczegółów u Sołtysa.

Inwestycja drogowa w Gutanowie
Od sierpnia do końca października trwała
modernizacja drogi powiatowej Garbów - Gutanów
oraz Gutanów – Góry (Markuszowskie). Remont
obejmował
wykonanie
nowej
nawierzchni
asfaltowej na
łącznej długości 5581 m oraz
wykonanie 2179 m chodnika. Całkowity koszt
remontu wyniósł prawie 2,24 mln zł. Inwestycja
mogła zostać zrealizowana dzięki współpracy
Gminy Garbów, Powiatu Lubelskiego i znacznemu
wsparciu finansowemu z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (który dołożył 1,13
mln zł).
Prace na drogach gminnych
Latem została wykonana droga betonowa koło lasu.
W drugiej połowie roku
w przetargu został
wyłoniony wykonawca do wykonania nawierzchni
asfaltowych na gutanowskich drogach gminnych.
Zwycięska firma zaproponowała kwotę niecałe 210
tyś. zł za wykonanie 1600m asfaltu. W pierwszej

Dzień Seniora
W sobotę 10 października 2015 roku w
gutanowskiej świetlicy odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Seniora zorganizowane przez gutanowskie
3

kolejności został wylany asfalt koło kaplicy 305 m,
oraz w stronę Kanadysówki 730 m.

pytania; dot. JOW-ów, Finansowania Partii
Politycznych oraz Prawa podatkowego. Frekwencja
w naszej gminie wyniosła 7,2%, zaś w samym
Gutanowie zaledwie 4,71%. W związku z niską
frekwencją wyniki referendum nie są wiążące.

Wybory Parlamentarne 2015 - wyniki w
Gutanowie
Liczba uprawnionych - 383
Liczba głosujących - 162
Głosy nieważne - 6
Frekwencja 42,2 %
LP Nazwa Komitetu Wyborczego Głosy w %
1 PIS
55,1
2 PO
5,7
3 Partia RAZEM
3,5
KORWIN
4
2,5
5 PSL
19,8
6 Zjednoczona Lewica
3,2
7 KUKIZ 15
8,3
8 Nowoczesna
1,9
9 Ruch Społeczny RP
0
10 Samoobrona
0
Grzegorza
Brauna
"Szczęść
Boże!"
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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 2015 do 31
stycznia 2016). Zwrot podatku akcyzowego
przysługuje wszystkim posiadaczom gruntów
rolnych niezależnie od posiadania ciągnika
rolniczego. Należy dodać że Rada Ministrów,
zdecydowała o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r.
producentom
rolnym
podatku
akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do
1,00 zł/l.
Ferie w Gutanowie
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" we współpracy z
Sołectwem zapraszają w dniu 20 lutego (sobota)
2016r. 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

Zmiana Funduszu Sołeckiego na 2015 rok
W związku z nie wykorzystaniem zaplanowanych
środków na dwa działania tj.:
- Zakup strojów dla członków Chóru Jubilat,
- Utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół
świetlicy wiejskiej w tym teren placu zabaw.
Na Zebraniu Wiejskim w dniu 18 września 2015
zdecydowano o przeznaczeniu zaoszczędzonej
kwoty (3 tyś złotych) na wykonanie remontu w
starej szkole (siedziba seniorów) Gutanów 13.
Gmina ma czas do końca roku aby wykonać remont.

Z OKAZJI ZBLIŻAJACYCH SIĘ ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA SKŁADAMY
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
GUTANOWA NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA ZDROWYCH, RADOSNYCH I
POGODNYCH ŚWIAT ORAZ
UDANEGO SYLWESTRA I POMYŚLNEGO
ROKU 2016

Chór Jubilat
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" w ramach
konkursu na realizację zadania publicznego z
zakresu kultury ogłoszonego przez gminę Garbów
otrzymało 1 tyś zł na zajęcia szkoleniowe Chóru
Jubilat.
W październiku Chór uświetnił swoim występem
(podczas mszy świętej w kaplicy oraz w świetlicy)
obchody Dnia Seniora organizowane przez
gutanowskie Koło. W listopadzie członkowie Chóru
wystąpili podczas finału Jesiennego Przeglądu
Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie.
Kolejne występy planowane są na; 20 grudnia
(podczas spotkania opłatkowego mieszkańców
Gutanowa) oraz w gutanowskiej kaplicy w okolicy
Świąt Bożego Narodzenia.
Zapraszamy osoby
chcące poszerzyć swoje umiejętności wokalne aby
dołączyły
do naszego Międzypokoleniowego
Chóru.
Referendum
W dniu 6 września odbyło się ogólnokrajowe
referendum w ramach którego postawione było 3

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