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Lipiec 2014r.
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
Tadeusz Barszcz
www.gutanow.pl

email: gutanow@wp.pl

Dzień Gutanowa 2014
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
mieszkańców
Gutanowa na imprezę „Dzień Gutanowa 2014”, która
odbędzie się w świetlicy wiejskiej i terenie wokół w dniu
13 lipca 2014 roku. Początek imprezy godzina 13.00
W programie:
Godz. 13.00 Występy artystyczne na scenie.
Rozstrzygniecie konkursu win i nalewek Ziemi
Gutanowskiej.
Gry, konkursy i zabawy dla dzieci na placu zabaw
(kucyki, grill, balony, itp.)
Zapraszamy

Międzypokoleniowy Chór JUBILAT

IV Konkurs win i nalewek Ziemi Gutanowskiej

Międzypokoleniowy Chór JUBITAT powstał 16 lutego
br. Obecnie liczy 21 członków którzy regularnie spotykają
się w gutanowskiej świetlicy na próbach podczas których
pod
okiem
instruktora
Tadeusza
Salamandry
przygotowują się do publicznych występów.
Z Kroniki Chóru
23.04.2014 - pierwszy publiczny występ Chóru w
Podolance.
11.05.2014 – uczestnictwo i występ Chóru w
gutanowskiej kaplicy podczas mszy świętej.
18.05.2014 – część członków Chóru wystąpiła podczas
prezentacji artystycznej w ramach gutanowskich
obchodów 100-lecia urodzin Bronisława Pietraka.
31.05.2014 – uczestnictwo w XIX Przeglądzie Pieśni
Maryjnej w Parafii Garbów-Cukrownia.
08.06.2014 - uczestnictwo i występ podczas gminnych
obchodów 100-lecia urodzin Bronisława Pietraka.
15.06.2014 – Uczestnictwo i występ w Puławach na
festynie parafialnym.

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 ogłoszone podczas imprezy
„Dnia Gutanowa”.
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody

Wiosenne porządki

Zawody OSP

Dzięki
zaangażowaniu
oraz
społecznej
pracy
mieszkańców Gutanowa zostało odnowione ogrodzenie
wokół gutanowskiej kaplicy, został również odmalowany
przystanek w centrum wsi. Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim którzy poświęcili swój czas.
Ponadto na zlecenie gminy odnowiono cokół figury św.
Anny koło Państwa Bernackich.

W dniu 3 maja 2014 r. na boisku w Woli Przybysławskiej
odbyły się gminne zawody pożarnicze. Ochotnicza Straż
Pożarna z Gutanowa zdobyła zaszczytne trzecie miejsce.
Naszym Strażakom gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

Pielgrzymka „Śladem Cerkwi i Kościołów Polesia”
W dniu 5 lipca br. grupa 26 osób uczestniczyła w
pielgrzymce po trasie KODEŃ – KOSTOMŁOTY –
PRATULIN - JANÓW PODLASKI - LEŚNA
PODLASKA. Słoneczna pogoda oraz dobra atmosfera
sprawiły że pielgrzymka przebiegła w modlitewnym
charakterze pełnym przeżyć i doznań religijnych oraz
krajoznawczych.
Organizatorami
wyjazdu
byli:
Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”, Koła nr 12 Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Gutanowa
oraz biuro turystyczne Avitur.

Konkurs dla pełnoletnich mieszkańców Gutanowa

Z Kroniki Seniorów
Spotkanie po świąteczne (Wielkanocne)
W dniu 10 maja 2014 roku w gutanowskiej świetlicy
odbyło się po świąteczne (Wielkanocne) zorganizowane
przez
gutanowskie Koła nr 12 Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Spotkanie zaszczycili
swą obecnością Wójt Kazimierz Firlej z małżonką.
Wybory Sołtysa
Informujemy że zgodnie z decyzją Rady Gminy Garbów
Wójt musi do końca października przeprowadzić we
wszystkich sołectwach gminy zebrania wyborcze Sołtysów
i Rad Sołeckich. O terminie zebrania w Gutanowie
mieszkańcy zostaną powiadomieni na tablicach ogłoszeń.
.

Warsztat "Palmy Wielkanocne"

Bronisław Pietrak – 100-lecie urodzin

W dniu 30 marca 2014 roku w świetlicy wiejskiej w
Gutanowie odbyły się warsztaty podczas których
uczestnicy nauczyli się wyrobu palm wielkanocnych.
Zajęcia poprowadziła Pani Elżbieta Prażmo z Garbowa w
których uczestniczyło 10 kobiet z naszej miejscowości.
Podczas prawie 6 godzinnego szkolenia każda
uczestniczka wykonała pod bacznym okiem instruktorki
po jednej palmie które po zajęciach zabrały do domów.
Wyrób palm tak wciągnął nasze Panie że postanowiły w
następnych dniach samodzielnie wykonać palmy celem
uczestnictwa w procesji i mszy świętej podczas niedzieli
palmowej w garbowskim kościele parafialnym. Wykonano
również palmy do gutanowskiej kaplicy. Należy
pogratulować zapału i zaangażowania w kultywowani
jakże pięknej naszej tradycji oraz podziękować
instruktorce że w sposób bardzo profesjonalny przekazała
umiejętność wicia palm wielkanocnych.

W dniu 18 maja odbyły się w Gutanowie obchody 100lecie urodzin Bronisława Pietraka.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji św.
pamięci Bronisława Pietraka w setną rocznicę urodzin,
celebrowana przez księdza proboszcza Zenona Małyszka.
Następnie zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gutanowa
udali się pod posesję Państwa Pietraków gdzie nastąpiło
odsłonięcie i poświęcenie tablicy informacyjnej wskazującej miejsce zamieszkania czcigodnego jubilata.
Kolejnym punktem programu było poświęcenie
pamiątkowej tabliczki która została przytwierdzona do
ściany świetlicy w Gutanowie.
Mieszkańcy Gutanowa przygotowali część artystyczną
podczas której śpiewem, wierszem oraz prozą
przedstawili życiorys, dokonania i zasługi Bronisława
Pietraka. Na zakończenie wszystkich zaproszono na
okolicznościowy
poczęstunek.
Organizatorami
uroczystości byli: Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”, Koła
nr 12 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów oraz mieszkańcy Gutanowa.
Na realizację tego zadania przeznaczono 600 zł z
funduszu sołeckiego (250 zł koszt tabliczek, 350 koszt
materiałów do wykonania ramy tablicy informacyjnej
która została bezpłatnie wykonana przez Pana Kamila
Wartacza).

STOWARZYSZENIE "NASZ GUTANÓW"

Zaprasza mieszkańców Gutanowa na warsztat
„rękodzieło ludowe i artystyczne”
Warsztat w dniu 16 listopada 2014 (niedziela)
w godzinach 14.00 -18.00
Koszt udziału w warsztacie 15 zł od osoby (na materiały).
Udział w warsztacie dla osób powyżej 12 lat
Zapisy do 30 września br. u pani Renaty Wartacz tel.
885385840
Inwestycje drogowe
Na przełomie maja i czerwca została wykonana
nawierzchnia betonowa na 6 odcinakach gutanowskich
dróg o łącznej długości ok. 2000 m. Planowane jest
jeszcze wykonanie betonówki na drodze powiatowej koło
Państwa Deputów (ok. 600 m).
Dzień Dziecka 2014
W dniu 7 czerwca 2014 roku w ramach Dnia Dziecka dla
dzieci z Gutanowa został zorganizowany wyjazd do ZOO
w Wojciechowie. W wyjeździe uczestniczyło łącznie 50
osób którzy mieli możliwość poznania i obejrzenia całej
gamy zwierząt. Następnie wszyscy uczestnicy zebrali się
w części zabawowo-biwakowej
wojciechowskiego
ogrodu gdzie każdy mógł upiec sobie kiełbaskę przy
ognisku. Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw.
Chłopcy rozegrali mecz piłkarski, dziewczynki skakały na
trampolinie. Dla chętnych przygotowano liczne gry,
konkursy i zabawy z nagrodami. Po około 4 godzinach
zwiedzania ZOO oraz zabawach na świeżym powietrzu
zmęczone i zadowolone dzieci oraz rodzice wrócili do
domu. Na organizację Dnia Dziecka 2014 otrzymaliśmy
dofinansowanie od Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Garbowie w kwocie 600zł,
za wsparcie serdecznie dziękujemy.

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).
Zwrot
podatku
akcyzowego przysługuje wszystkim posiadaczom gruntów
rolnych niezależnie od posiadania ciągnika rolniczego.
Ekoenergia w Gutanowie
Gmina Garbów realizuje projekt dofinansowany z
funduszy europejskich „Ekoenergia dla Gminy Garbów”
w ramach którego będzie wykonane 630 instalacji
solarnych oraz 50 kotłów CO na biomasę. W naszej
miejscowości zostanie wykonane 31 solary oraz 2 kotły.
Światłowody
W naszej miejscowości trwały prace związane z budową
infrastruktury
transmisyjnej
(tzw.
światłowody)
realizowanej w ramach projektu Sieci Szerokopasmowej
Polski Wschodniej. Zadaniem projektu jest rozbudowa
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Planowane jest
wybudowanie ponad 2900 km sieci światłowodowej na
terenie Województwa Lubelskiego. Całe zadanie jest
współfinansowane ze środków europejskich.
Z żałobnej karty

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

W dniu 10.05.2014 na cmentarzy parafialnym w Żyrzynie
pożegnaliśmy wieloletnią nauczycielkę gutanowskiej
szkoły Panią Zofię Skoczylas. Osobę zasłużona dla naszej
lokalnej społeczności, wychowawczynię wielu pokoleń
gutanowiaków. Rodzinie zmarłej składamy serdeczne
wyrazy współczucia.

