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Informacje dotyczące
ulg w komunikacji
publicznej – specjalna
wkładka w tym
numerze „Gońca”

Harmonogram
odbioru odpadów
z terenu gminy
Lubicz w 2014 roku
– informacja
na stronie 2

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Roku
życzą..
Przewodnicząca Rady Gminy
Hanna Anzel

Kolejne inwestycje
w gminie Lubicz
rozpoczęte – więcej
na stronie 3

Informacje
o turniejach
sportowych
– szczegóły
na stronie 4

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

RADA GMINY LUBICZ NADAŁA NOWE ZNIŻKI
NA PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ
Dotychczasowe ulgi
w komunikacji zbiorowej
zostaną zachowane, dodatkowo Rada Gminy
Lubicz nadała uprawnienia w postaci 100% ulgi
w komunikacji zbiorowej
na podstawie biletu specjalnego m.in.: dzieciom
niepełnosprawnym, osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
honorowym dawcom
krwi, dzieciom wymaga-

jącym kształcenia specjalnego oraz rodzinom
wielodzietnym, utrzymującym czworo i więcej
dzieci.
Szczegółowy wykaz
ulg, wraz z informacją
dotyczącą zakupu biletów specjalnych znajduje
się w dodatkowej wkładce zawartej w tym numerze „Gońca” poświęconej
komunikacji zbiorowej
w gminie Lubicz.

W 2014 roku gmina Lubicz będzie nadal współpracować z MZK Toruń
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W listopadzie radni obradowali dwukrotnie.
22 listopada odbyły posiedzenie Komisje Połączone, na których
omówiono projekty uchwał i sprawy bieżące. Na sesji podjęto m.in.
następujące uchwały: w sprawie
przyjęcia Programu współpracy
gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014,
w sprawie przyjęcia „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2014”, w sprawie przystąpienia
do realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego (druga edycja) realizowanego w ramach: Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo
Informacyjne, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion i zabezpieczenia
środków finansowych na ten cel,
w sprawie przyjęcia planu nadzoru
nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych, zmieniającą
uchwałę w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
Z TERENU GMINY LUBICZ
W 2014 ROKU
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE – dotychczasowy dzień
odbioru nie ulega zmianie.
ODPADY SEGREGOWANE SUCHE (WORKI ŻÓŁTE I BIAŁE)
Sołectwo

Termin odbioru

Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec,
Gronowo, Kopanino, Krobia,
Lubicz Dolny, Lubicz Górny,
Nowa Wieś, Rogowo, Rogówko,
Złotoria

25 styczeń, 22 luty, 22 marzec,
26 kwiecień, 31 maj, 28 czerwiec,
26 lipiec, 30 sierpień,
27 wrzesień, 25 październik,
29 listopad, 20 grudzień

Grębocin, Jedwabno, Mierzynek,
Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi

25 styczeń, 22 luty, 22 marzec,
26 kwiecień, 31 maj, 28 czerwiec,
26 lipiec, 30 sierpień,
27 wrzesień, 25 październik,
22 listopad, 13 grudzień

Worki żółte są przeznaczone do łącznego gromadzenia odpadów
suchych (papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale).
Worki białe są przeznaczone do gromadzenia opakowań szklanych
(szklane butelki, słoiki).
Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane każdorazowo
podczas wywozu, w ilości równej workom zapełnionym i wystawionym do
odbioru.
BIOODPADY – opróżnianie brązowych pojemników z miejscowości
o zabudowie zwartej: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia,
Nowa Wieś, Złotoria, będzie odbywało się w każdą sobotę, od kwietnia do
listopada.
W przypadku, gdy dzień wywozu bioodpadów jest dniem ustawowo
wolnym od pracy, wywóz będzie przesunięty na poniedziałek.

w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. Z o.o., w sprawie nadania
nazwy ulicy „Miłosna” w miejscowości Krobia, w sprawie nadania
nazwy ulicy „Żytnia” w miejscowości Krobia, w sprawie ustalenia
uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu
zbiorowego realizowanego na zlecenie gminy Lubicz, zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubicz na 2013 r.
6 grudnia obradował zespół,
powołany z radnych oraz pani dyrektor ZEASiP zajmujący się opracowaniem regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych
i wyróżniających się uczniów ze
szkół, dla których gmina Lubicz jest
organem prowadzącym.

UWAGA !
W dniu 24
grudnia 2013r.
(wigilia) Urząd
Gminy Lubicz
czynny jest
w godz. od 07:15
do godz. 13:00

Termin odbioru

Lubicz Dolny

15 maj, 15 październik

Nowa Wieś, Złotoria

16 maj, 16 październik

Lubicz Górny

19 maj, 17 październik

Krobia, Mierzynek, Młyniec
Pierwszy, Młyniec Drugi

20 maj, 20 październik

Brzezinko, Brzeźno, Rogowo,
Rogówko, Grębocin, Gronowo

21 maj, 21 październik

Grabowiec, Jedwabno, Kopanino

22 maj, 22 październik

Zgłoszenia odbioru wielkogabarytów przyjmowane będą w Urzędzie
Gminy Lubicz w terminie nieprzekraczającym 5 dni przed planowanym
wywozem.
Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz
odpady@lubicz.pl
tel. 56 621 21 28
MPO Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
www.mpo.torun.pl
tel. 56 63 98 124 - 125

W dniu 9 grudnia 2013 r.
w Urzędzie Gminy Lubicz odbyła
się konferencja zorganizowana
przez Wójta Gminy dot. promocji
zdrowia psychicznego.
Konferencję poświęcono problemom związanym z kształtowaniem
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia,
tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Na konferencję zaproszono dr n.
med. Mieczysława Janiszewskiego
– specjalistę psychiatrę, który podczas prelekcji przedstawił ogólny
zarys zagadnień dot. zaburzeń psychicznych, a także odpowiadał na
pytania uczestników konferencji.
Psycholog kliniczny Anna Jewusiak przedstawiła zebranym sposoby komunikowania się z osobami
chorymi i wskazała jak ważna jest

Oliwia i Maja Lewandowskie, mieszkanki
Grębocina, wzięły udział
w plebiscycie „Mała
Miss, Mały Mister 2013”,
organizowanym przez
„Gazetę Pomorską”.
Obie dziewczynki zajęły
bardzo wysokie miejsca
(Oliwia – 2 miejsce, Maja
– 3 miejsce) w kategorii
wiekowej 5-10 lat.
Dumna z obu dziewczynek jest ich mama –
Michalina Lewandowska,
która przyznaje, że jurorzy
mieli niełatwy orzech do
zgryzienia, gdyż dziew-

Maja Lewandowska

tolerancja, życzliwość i zrozumienie osób chorych psychicznie.
Pracownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu
Bożena Piotrowicz przedstawiła
możliwości uzyskania pomocy
w zakresie usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele oświaty z terenu
gminy, radni, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w tym opiekunki oraz asystenci
rodziny, przedstawiciel stowarzyszenia „Jestem”, mieszkańcy gminy
zainteresowani tematyką oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy.
Uczestnicy konferencji wyrazili
swoje zadowolenie z organizacji
pierwszego spotkania związanego
ze zdrowiem psychicznym, uznali je
za bardzo potrzebne i liczą na kontynuację tematu w przyszłości.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem

MŁODE MIESZKANKI GRĘBOCINA
NAGRODZONE W PLEBISCYCIE
„MAŁA MISS, MAŁY MISTER 2013”

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Sołectwo

KONFERENCJA DOTYCZĄCA
PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Oliwka Lewandowska

czynki są do
siebie podobne
jak dwie krople
wody. W nagrodę za wysokie
miejsca w plebiscycie cała rodzina spędzi miłe chwile w jednym z polskich
hoteli spa.
Młodym laureatkom serdecznie gratulujemy!

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
ODWIEDZI LUBICZ DOLNY!
Na spotkanie z Mikołajem zapraszamy
w piątek 20 grudnia. Wyjątkowego gościa
spodziewamy się ok. godz. 13.30 przed siedzibą
Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej
w Lubiczu Dolnym. Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci w raz z rodzicami!

COMENIUS
PO RAZ SZÓSTY
Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym już po raz szósty
bierze udział w programie Unii
Europejskiej „Uczenie się
przez całe życie”.
Projekt komponentu Comenius, w którym nasza szkoła
weźmie udział, nosi nazwę
„Dążenie do sukcesu”. Tym
razem program dotyczy uczniów, nauczycieli i rodziców
Gimnazjum i będzie trwał do
lipca 2015 roku.
Praca w projekcie ma na celu
poszerzanie wiedzy w zakresie
języków obcych, szczególnie
języka angielskiego, poznawania
kultury i historii współpracujących szkół. Tym razem szkoły
partnerskie to szkoły z Portugalii, Włoch i Anglii.
Praca w zaczynającym się
w tym roku projekcie uwzględni
zagadnienia związane z rozwijaniem talentów, sportem oraz
możliwościami zdobycia zawodu i odniesienia sukcesu w przyszłej pracy.
Uczniowie i nauczyciele będą odwiedzać współpracujące
szkoły. Przebywając w państwach partnerskich poznawać
będą codzienne życie ich mieszkańców, sposoby spędzania
przez nich czasu wolnego,
kulturę i historię okolicy.
Będą również brać udział
w lekcjach i wydarzeniach szkolnych, zapoznają się z funkcjonowaniem szkół partnerskich,
zwiedzą okolicę.
Będzie to wspaniała okazja
do doskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku obcym, poznawania nowych ludzi i nawiązywania
przyjaźni.
Swoje spostrzeżenia i doświadczenia przekażą całej
społeczności szkolnej i lokalnej.
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APEL DO NOWYCH MIESZKAŃCÓW
GMINY LUBICZ !
Z radością przyjmujemy fakt
osiedlania się w gminie Lubicz
nowych mieszkańców, którzy tu
odnajdują swoje miejsce do zamieszkania, wybudowania własnego domu i urządzenia ogródka.
Nie każdy jest jednak zainteresowany zmianą adresu zameldowania, zwłaszcza w przypadku zachowania w mieście dotychczasowego lokalu, co nierzadko się zdarza. Zmiana adresu oznacza szereg
formalności, wiążących się z pewną niedogodnością, szczególnie
dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Nie dokonując zmiany miejsca
zameldowania można także zdecydować o odprowadzeniu części
swojego podatku do gminy, w której mieszkamy. W tym celu należy
złożyć formularz ZAP-3 w urzędzie skarbowym aktualizując
miejsce zamieszkania lub dokonać zmiany adresu zamieszkania
w zeznaniu rocznym. Czynności
te umożliwią przekazanie gminie

części należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
W kontekście rozwoju gminy
Lubicz - naszej "małej ojczyzny"
i wpływu, jaki wywiera ona na
poprawę jakości naszego życia,
dzięki rozbudowie infrastruktury
min.: dróg, ścieżek rowerowych,
chodników, oświetleń ulicznych,
świetlic, boisk, czy modernizacji
szkół warto pamiętać o tym, że
wszelkie inwestycje finansowane
są z naszych podatków. Z każdego
bowiem 1 000 zł zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych ponad 300 zł trafia do
gminy.
Apelujemy zatem do tych z Państwa, którzy mieszkają w gminie
Lubicz, a jeszcze nie zameldowali
się z różnych powodów, aby dopełnili powyższych formalności niezwłocznie.
Formularz ZAP-3 dostępny jest
na naszej stronie: www.lubicz.pl,
a także w biurze podawczym UG,
Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu.

DELEGACJA GMINY LUBICZ
NA OTWARCIU NOWEGO MOSTU
W TORUNIU

Minister Piechociński i prezydent Zaleski uroczyście otwierają most na Wiśle

Wójt gminy Lubicz Marek Olszewski oraz przewodnicząca Rady
Gminy Lubicz Hanna Anzel 9 grudnia br. uczestniczyli w uroczystym
otwarciu mostu im. gen. Elżbiety
Zawackiej, który stanowi nową
miejską przeprawę przez Wisłę.
Otwarcia dokonał prezydent Torunia Michał Zaleski w obecności
m.in. wicepremiera, ministra gospo-

darki Janusza Piechocińskiego i dyrektora generalnego Instytutu Pamięci Narodowej Jacka Paszkieta.
Lubicka delegacja przekazała listy gratulacyjne z okazji ukończenia
tak ważnej dla miasta Torunia inwestycji prezydentowi Michałowi Zaleskiemu oraz przewodniczącemu
Rady Miasta Torunia Marianowi
Frąckiewiczowi.

KONKURS „PIĘKNA ZAGRODA” ROZSTRZYGNIĘTY!
W roku 2013 na terenie Gminy
Lubicz odbyła się XII już edycja
konkursu „Piękna Zagroda”.
Konkurs organizuje gmina Lubicz oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s
w Chełmży. Założeniem konkursu
jest zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do zadbania
o estetykę zabudowy, poprawę warunków higieniczno-sanitarnych gospodarstw, a także aktywizacja postaw i integracja środowiska wiejskiego.
Komisja gminna w składzie:
Marek Gliszczyński
– Rada Gminy Lubicz
Danuta Staniszewska
– Rada Gminy Lubicz
Karina Wroniecka
– Rada Gminy Lubicz, PZDR Toruń
Danuta Suchorzyńska
– UG Lubicz,
dokonała lustracji zgłoszonych zagród i działek siedliskowych.
Dokonując oceny komisja zwróciła uwagę na czystość i porządek,
ogród przydomowy oraz urządzenia
i elementy ogrodowe, które wpływają na jego architekturę. W przypadku zagród szczególny nacisk położono na ogólną estetykę gospodarstw oraz działania proekologiczne związane z zagospodarowaniem

Trwają duże budowy infrastruktury gminnej. Przyszły rok
również będzie stał pod znakiem
znacznych inwestycji gminnych.
Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa świetlicy wiejskiej
w Krobi. Wykonawca przejął plac
budowy. Do końca grudnia zapowiada postawienie murów budynku
oraz rozpoczęcie prac dekarskich.
Rok 2013 stał pod znakiem dużych inwestycji kanalizacyjnych.
Rozpoczęła się i trwa budowa kanalizacji ponad 2,5 tysięcznego Grębocina. W Lubiczu Dolnym wybudowana została kanalizacja w części
ul. Toruńskiej i ul. Grębockiej. Już
niebawem rusza budowa kolejnych
etapów kanalizacji sanitarnej w Złotorii oraz w Krobi.
Na 2014 rok Urząd Gminy Lubicz stara się o dofinansowanie unij-

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania
“Podgrodzie Toruńskie”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

cia mikroprzedsiębiorstw wiejskich. W trzecim naborze wniosków na duże projekty infrastrukturalne na terenach wiejskich dotacje otrzymała m.in. gmina Lubicz –
na budowę świetlicy w Krobi.
W bieżącym roku LGD po raz
pierwszy przyznała tzw. mikrogranty. Były to małe dotacje przeznaczone wyłącznie dla niewielkich organizacji wiejskich nie zarejestrowanych w KRS. W tym roku
odbędzie się drugi nabór wniosków
na te dotacje.
W mijającym roku „Podgrodzie…” zorganizowało również
kilka szkoleń – na przykład dotyczących technologii przyjaznych

Urszula i Jacek Witkowscy,
Brzezinko
III miejsce Elżbieta i Maciej
Majszak, Grębocin
Mirosława i Jerzy Kamińscy,
Jedwabno
Laureaci w kategorii:
„DZIAŁKA SIEDLISKOWA”
I miejsce Zofia i Jerzy Klonowscy,
Grębocin
II miejsce Teresa i Roman Pośpiech,
Złotoria
Irena i Janusz Kościołek, Lubicz
Dolny
III miejsce Bożena i Krzysztof
Brygier, Rogówko
Danuta i Kazimierz Wilamowscy,
Krobia

Uroczystość wręczenia nagród laureatom

INWESTYCJE W GMINIE LUBICZ

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„PODGRODZIE TORUŃSKIE” INFORMUJE

Działająca na terenie naszej
gminy od prawie 8 lat LGD „Podgrodzie Toruńskie” zakończyła
kolejny pracowity rok.
W 2013 roku LGD przeprowadziła cztery duże nabory wniosków. W pierwszym naborze – na
tzw. Małe Projekty – Urząd Gminy
Lubicz zdobył dotacje na budowę
placu zabaw w Grębocinie oraz
organizację Festynu Gminnego
w Lubiczu Górnym. Dotacje zdobyły również: Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
oraz Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Lubicz na organizację
festynu „Z Krobi do Rio”. Kolejny
nabór wniosków dotyczył wspar-

odpadów niebezpiecznych i nieczystości. Musimy przyznać, że trudno
było dokonać wyboru najpiękniejszego gospodarstwa i działki siedliskowej, gdyż w wielu przypadkach
czystość, estetyka, oraz ładny wizerunek własnej posesji to standard.
Uroczyste podsumowanie konkursu
odbyło się 15 listopada br. w UG
w Lubiczu.
W bieżącym roku wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Laureaci w kategorii:
„ZAGRODA WIEJSKA”
I miejsce Renata i Roman Poskart,
Młyniec Drugi
II miejsce
Karolina i Marian Holaś, Grębocin

środowisku naturalnemu, czy też
małych dotacji dla organizacji
wiejskich.
Dzięki współpracy z Toruńską
Agencją Rozwoju Regionalnego
zorganizowano comiesięczne spotkania z konsultantką doradzającą
jak założyć własną firmę lub rozwinąć jej działalność dzięki dotacjom
unijnym.
Przyszły rok to niestety ostatnie
już nabory wniosków na Małe
projekty (dla organizacji wiejskich,
parafii, OSP i gmin) oraz na rozwój
mikroprzedsiębiorstw. Termin
ogłoszenia konkursu zostanie podany na stronie:
www.podgrodzietorunskie.pl

ne do budowy kolejnego etapu kanalizacji Grębocina.
Gotowy jest już projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotorii. Jej budowa ruszy
także w przyszłym roku.
W 2014 roku kontynuowane bę-

dą budowy ulic gminnych oraz chodników.
Wielkim wyzwaniem dla gminy
będzie rozpoczęcie budowy krytej
pływalni w Lubiczu Górnym. Na
dzień dzisiejszy trwają procedury
wyłonienia partnera budowy.

Roboty nad budynkiem przyszłej świetlicy w Krobi

KREATYWNE KOBIETY
Z BRZEZINKA
Stowarzyszenie Kobiet Na
Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko
działa od listopada 2012 roku.
16 grudnia 2012 roku w sali
OSP w Brzezinku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne inaugurujące działalność Stowarzyszenia.
Na przełomie kwietnia i maja
Stowarzyszenie realizowało zadanie współfinansowane ze środków
gminy Lubicz - „Przyroda lekiem
na całe zło” kierowane do dzieci
i młodziezy. Projekt dotykał tematyki systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań asertywnych i umiejętności radzenia
sobie z presją rówieśniczą, jak
również ukazujące alternatywne
metody spędzania wolnego czasu
i zwieńczony był wycieczką do
Leśnej Szkoły na Barbarce w Toruniu.
30 sierpnia br. panie zorganizowały w Brzezinku festyn "Poże-

gnanie wakacji", współfinansowany przez Urząd Gminy Lubicz,
sołectwo Brzezinko oraz OSP
w Brzezinku.
W październiku br. Stowarzyszenie realizowało zadanie dofinansowane ze środków powiatu
toruńskiego pod nazwą „Ekologiczne porady babuni”. Projekt
adresowany był do 30 mieszkańców ze wsi Brzezinko, Młyniec,
Brzeźno, Gronowo. Miał on na
celu podniesienie świadomości
ekologicznej uczestników poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu naturalnych środków czystości,
ekologicznych metod przetwarzania i przechowywania żywności,
naturalnego odżywiania i dekorowania potraw. Zajęcia warsztatowe miały na celu także nabycie
praktycznych umiejętności oraz
zachęcenie do ich praktykowania
we własnym gospodarstwie domowym.
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CIEKAWE SPOTKANIE W RAMACH
“INTERDYSCYPLINARIÓW” DLA SENIORÓW
W niezwykłą podróż do Wieczernika na „Ostatnią Wieczerzę”
zaprosił uczestników „Interdyscyplinariów dla seniorów” znany
artysta toruński Jerzy Murawski.
„Żywy obraz” Wieczernika
powstał spontanicznie, z udziałem
nieświadomych tego wydarzenia
uczestników. Spotkanie z dziełem
Leonardo da Vinci, jak poinformował Andrzej Pabian, prezes Fundacji ANRO, skonstruowane zostało
w ten sposób, aby uczestnicy mogli
być nie tylko odbiorcami tego dzieła, ale przede wszystkim jego uczestnikami i to w dosłownym tego sło-

wa znaczeniu.
W pierwszej części spotkania
Jerzy Murawski odsłonił przed
uczestnikami warstwę artystyczną
i teologiczną płótna Leonardo da
Vinci, by wszyscy mogli poznać
i zrozumieć przesłanie dzieła.
Następnie zbudowano prowizoryczną scenę z ubogą scenografią,
która stała się wielkim płótnem,
z zastygłymi przy stole w bezruchu
osobami tworzącymi trójwymiarowy obraz. Powstała żywa kopia
obrazu da Vinci, na którym oglądamy chwile po słowach Chrystusa:
"Zaprawdę powiadam wam, iż je-

den z was mnie wyda" (Mt. 26, 21).
Apostołowie są zaszokowani. Ich
reakcje są różne, każdy zachowuje
się inaczej. Takie właśnie zachowanie zostało odtworzone przez uczestników.
Zwieńczeniem tej ciekawej instalacji artystycznej był poczęstunek dla wszystkich uczestników,
podczas którego nie zabrakło chleba
maczanego w misach z oliwą, czerwonego wina i winogron.
Projekt „Interdyscyplinaria dla
seniorów” dofinansowany jest ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Biblioteka organizuje spotkania dla najmłodszych

„W BIBLIOTECE DUŻO SIĘ DZIEJE”

„Żywy obraz” autorstwa Jerzego Murawskiego

MIKOŁAJKI W GMINIE LUBICZ

Mikołaj wśród lubickich dzieci

Tegoroczne mikołajki
stanęły pod znakiem ataku
prawdziwie zimowej aury.
Nie przeszkodziło to jednak Mikołajowi w odwiedzeniu dzieci z naszej gminy.
Mikołaj odwiedził szkoły
w Lubiczu Dolnym, Lubiczu
Górnym i Gronowie oraz
przedszkole w Grębocinie, jak
zwykle częstując dzieci smakołykami.

Biblioteka Gminna jest partnerem Fundacji ANRO w organizacji spotkań w ramach „Interdyscyplinariów dla seniorów” - projektu skierowanego
do osób 60+.
We wszystkich bibliotekach
odbywają się warsztaty rękodzieła, które pozwalają odkryć w sobie ukryte talenty i świetnie integrują lokalną społeczność.
Serdecznie zapraszamy osoby,
które jeszcze nie skorzystały z naszej oferty do odwiedzin w bibliotece.

Po wakacyjnej przerwie, do
biblioteki wróciły przedszkolaki,
cykliczne spotkania wprowadzają
maluchy w świat książki. Rozbudzają zainteresowania czytelnicze, przybliżają dzieciom literaturę dziecięcą i są inspiracją do
działalności plastycznej.
Każde spotkanie z maluchami
wypełnione jest głośnym czytaniem bajek, wykonywaniem ciekawych i różnorodnych prac plastycznych oraz wspólną zabawą
w kąciku zabaw.

OTWARTA LIGA LUBICZA
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

VII MISTRZOSTW LUBICZA W FUTSALU

W sezonie zimowym piłka halowa cieszy się dużym zainteresowaniem

Uczestnicy i gospodarze VII Mistrzostw w futsalu

W dniach 17 i 30 listopada
i 7 grudnia br. w hali sportowej
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym rozegrano „VII Mistrzostwa Lubicza w Futsalu”.
W rozgrywkach rywalizowało
20 drużyn w dwóch kategoriach
wiekowych (15 -17 lat i od 18 lat).
Aby wyłonić zwycięzców w ciągu
trzech dni turnieju rozegrano 48 meczów.
Nie zapomniano o najmłodszych
piłkarzach. W meczu towarzyskim
spotkały się drużyny 4 klasy Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym i Szkoły Podstawowej Nr 2
w Lubiczu Górnym.
Wójt gminy Lubicz Marek Olszewski nagrodził trzy pierwsze
drużyny w każdej kategorii wiekowej medalami. Pamiątkowe statuetki otrzymali także „Najlepszy
bramkarz” i „Król strzelców”.
Upominki zawodnikom wręczali
także radny Juliusz Przybylski i sołtys Mierzynka Mariola Falkowska.
Tegoroczny turniej przebiegał

pod hasłem „Zażywam tylko sportu” i nakłaniał uczestników i obserwatorów do zdrowego trybu życia,
wolnego od używek.

Za nami pierwsze mecze
Otwartej Ligi Lubicza w Halowej
Piłce Nożnej.
Do rozgrywek organizowanych
przez Klub Sportowy Krobia przy
wsparciu i pomocy Urzędu Gminy
Lubicz stanęło 10 drużyn. Łącznie
odbędzie się 180 spotkań. Rozgrywki potrwają do 30 marca 2014
roku.
W porównaniu do sezonu letniego wiele zespołów przemeblowało
swoje składy. Dzięki temu rywali-

Todek, Jakubowi Rostkowskiemu,
Damianowi Wieczyńskiemu, Sebastianowi Górskiemu, Karolowi
Kwiatkowskiemu, Hubertowi Kos,
Mateuszowi Frątczak, Dominikowi
Klasyfikacja końcowa turnieju:
Zakrzewskiemu, Mateuszowi Trzcińskiemu, Hubertowi Skrzynieckiemu,
Kategoria wiekowa 15-17 lat.
Patrykowi Deperas za pomoc
I miejsce – „FC TRUSKAWA” II w trakcie turnieju.
miejsce – „ŚWIEŻAKI” III miejsce
– „CICHOCIEMNI” Tytuł „Król
VI OGÓLNOPOLSKIEGO ANDRZEJKOWEGO
Strzelców” przypadł Piotrowi Jagielskiemu. „Najlepszym BramkaTURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
rzem” okazał się Marcin Snopkowski.
W dniach 22 – 24 listopada br. dzyn, który w finale pokonał drużyw Lubiczu i Grębocinie Uczniow- nę Zjednoczeni Lubrza 16 : 10.
Kategoria wiekowa od 18 lat.
ski Klub Sportowy Drwęca Novar W meczu o trzecie miejsce gospoI miejsce – „NIEZNISZCZALNI” II Lubicz był organizatorem VI dynie turnieju nie sprostały zespomiejsce – „SOKOŁY”
Ogólnopolskiego Andrzejkowego łowi UKS Varsovia Warszawa
III miejsce – „ YOUNG BOYS” Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. przegrywając 22 : 11.
Tytuł „Król Strzelców” przypadł
W turnieju wystartowała rekorW kategorii dzieci pierwsze
Marcinowi Górskiemu. „Najlep- dowa liczba 24 drużyn, które rywa- miejsce zajął zespół MTS Marcovia
szym Bramkarzem” został Maciej lizowały w 2 kategoriach wieko- Marki, który pokonał GUKS
Rumiński.
wych, młodziczek (rocznik 1999) Bellator Ryjewo 24 : 15. Trzecie
i dzieci (rocznik 2001).
miejsce wywalczyła drużyna SP 4
Organizatorzy dziękują uczniom
W kategorii młodziczek pierw- Kwidzyn pokonując gospodynie
Gimnazjum Nr 1 w Lubiczu: Janowi sze miejsce zajął zespół MTS Kwi- 14 : 5.

zacja na hali stała się jeszcze bardziej zacięta i emocjonująca o czym
świadczą dotychczasowe wyniki.
Są już pierwsze niespodzianki,
a za taką na pewno uznać należy pozycję lidera jaką zajmuje po 3 meczach zespół KS Krobia.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do śledzenia rozgrywek. Najbliższa runda spotkań
zostanie rozegrana 19 stycznia 2014
roku. Początek zmagań od 9:30.
Serdecznie zapraszamy.
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny:
Michał Nowicki
Nakład:
4000 egzeplarzy
Skład i druk:

Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
ul. Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny

tel./ fax: 56 654 30 09
e-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
www.drukarniaskoczek.pl

ULGI W KOMUNIKACJI W 2014 ROKU
Dotychczasowe ulgi w komunikacji zbiorowej zostaną zachowane, dodatkowo Rada Gminy
Lubicz nadała uprawnienia w postaci 100% ulgi w komunikacji
zbiorowej na podstawie biletu
specjalnego m.in.: dzieciom niepełnosprawnym, osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
honorowym dawcom krwi, dzieciom wymagającym kształcenia
specjalnego oraz rodzinom wielodzietnym, utrzymującym czworo
i więcej dzieci.
Szczegółowy katalog ulg na liniach dziennych przedstawia się następująco:
1. Ze 100 % ulgi w przejazdach,
na podstawie biletów jednorazowych będą mogli korzystać:
1) czynni honorowi dawcy krwi zarejestrowani w rejestrze Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy
oddali min 15 l. krwi, przy czym
za czynnego honorowego dawcę
krwi uznaje się osobę, która
w ostatnim okresie poprzedzającym wydanie biletu oddała krew
co najmniej trzykrotnie (dotyczy
wyłącznie linii 104-107);
2) osoby, które ukończyły 65 rok
życia;
3) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, albo osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności;
4) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne;
Dokumentami uprawniającymi
do bezpłatnych przejazdów są:
1) dla czynnych honorowych dawców krwi zarejestrowanych
w rejestrze Polskiego Czerwonego Krzyża – zaświadczenie
wystawione przez PCK ważne
na dany rok Kalendarzowy;
2) dla osób, które ukończyły 65 rok
życia – dowód osobisty lub inny
dokument tożsamości umożliwiający stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej;
3) dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, albo osób
posiadających znaczny stopień
niepełnosprawności - orzeczenie powiatowego zespołu ds.
orzekania o niepełnosprawności
wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby
uprawnionej;
4) dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - orzeczenie lub
ważna legitymacja wydana
przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzające stopień niepełnosprawności.

2. Z 50 % ulgi w przejazdach, na
podstawie biletów jednorazowych
będą mogli korzystać:
1) dzieci i młodzież w okresie od
rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do
ukończenia gimnazjum, szkoły
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej, nie dłużej niż
do ukończenia 24 roku życia;
2) studenci do ukończenia 26 roku
życia;
3) emeryci i osoby o stwierdzonym
umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, pobierający świadczenia emerytalne lub świadczenia z tytułu
niepełnosprawności;
4) dzieci w wieku powyżej 4 lat do
rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dokumentami uprawniającymi
do ulgowych przejazdów są:
1) dla uczniów podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych – ważna legitymacja szkolna;
2) dla studentów - ważna legitymacja studencka;
3) dla emerytów i osób o stwierdzonym umiarkowanym lub
lekkim stopniu niepełnosprawności, pobierających świadczenia emerytalne lub świadczenia z tytułu niepełnosprawności
– ważna legitymacja emeryta –
rencisty lub dokument potwierdzający orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości;
4) dla dzieci w wieku powyżej 4 lat
do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - dokumenty stwierdzające wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia dziecka, lub inny
dokument potwierdzający wiek
dziecka.
3. Z ulgi 100 % przy przejazdach
środkami lokalnego transportu
zbiorowego na liniach dziennych
w publicznej komunikacji zbiorowej organizowanej na zlecenie
Gminy Lubicz na podstawie biletów
ulgowych specjalnych miesięcznych, a także zgodnie z porozumieniem międzygminnym na podstawie
biletów ulgowych specjalnych
uprawnieni są mieszkańcy zameldowani na terenie gminy Lubicz na
pobyt stały lub czasowy:

ZAKUP BILETÓW
Na linie obsługiwane przez
MZK bilety specjalne będzie
można nabywać tylko w kasach
MZK przy ul. Dziewulskiego 39
(przy pętli autobusowej).
Bilet pozostaje ważny przez
okres jednego kwartału. Dla
przedłużenia jego ważności należy
zgłosić się do kasy MZK z posiadanym biletem oraz nowym
oświadczeniem potwierdzonym
przez pracownika Urzędu Gminy

1) dzieci i młodzież dotknięte
inwalidztwem lub niepełnosprawne;
2) dzieci i młodzież posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie:domprzedszkole/szkoła/ośrodek/mi
ejsce praktyk-dom;
3) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, albo osoby
posiadające znaczny stopień
niepełnosprawności;
4) dzieci i młodzież z rodzin
wielodzietnych (4 +) nie dłużej
niż do ukończenia 24 roku życia,
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
5) studenci z rodzin wielodzietnych (4 +) do ukończenia 26
roku życia, pozostający we
wspólnym gospodarstwie domowym;
6) pełnoletni opiekunowie osób
wymienionych w pkt. 1,2,3 ;
7) rodzice, opiekunowie prawni
z rodzin wielodzietnych (4+),
dzieci i młodzieży uczącej się,
pozostającej we wspólnym
gospodarstwie domowym do 26
roku życia;
8) czynni honorowi dawcy krwi
zarejestrowani w rejestrze Polskiego Czerwonego Krzyża,
którzy oddali min 15 l krwi, przy
czym za czynnego honorowego
dawcę krwi uznaje się osobę,
która w ostatnim okresie poprzedzającym wydanie biletu oddała
krew co najmniej trzykrotnie.
Dokumentami uprawniającymi
do bezpłatnych przejazdów są:
1) dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – bilet specjalny
wraz z ważną legitymacją szkolną wydany na podstawie
oświadczenia złożonego przez
rodzica lub opiekuna prawnego
o posiadaniu orzeczenia lub
ważnej legitymacji, wydanej
przez zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności, określającego stopień niepełnosprawności, potwierdzonego przez
pracownika Urzędu Gminy
w Lubiczu;
2) dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego – bilet
specjalny wraz z ważną legitymacją szkolną wydany na podstawie oświadczenia złożonego
przez rodzica lub opiekuna prawnego o posiadaniu aktualnego
zaświadczenia wystawionego
przez przedszkole, szkołę/
ośrodek o potrzebie kształcenia
specjalnego wraz z aktualną

legitymacją szkolną, potwierdzonego przez pracownika
Urzędu Gminy w Lubiczu;
3) dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, albo osób
posiadających znaczny stopień
niepełnosprawności – bilet
specjalny wraz z dokumentem
tożsamości wydany na podstawie oświadczenia złożonego
przez osoby uprawnione do ulgi
o posiadaniu orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem potwierdzającym
tożsamość danej osoby, potwierdzonego przez pracownika
Urzędu Gminy w Lubiczu.
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych oświadczenie składa opiekun prawny danej osoby;
4) dla dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych (4+) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym do ukończenia
24 roku życia – bilet specjalny
wraz z ważną legitymacją
szkolną wydany na podstawie
oświadczenia złożonego przez
rodzica lub opiekuna prawnego
o dzieciach zameldowanych pod
wspólnym adresem i będących
na ich utrzymaniu, potwierdzonego przez pracownika Urzędu
Gminy w Lubiczu;
5) dla studentów z rodzin wielodzietnych (4+) pozostających
we wspólnym gospodarstwie
domowym do 26 roku życia –
bilet specjalny wraz z ważną
legitymacją studencką wydany
na podstawie oświadczenia
złożonego przez rodzica lub
opiekuna prawnego o dzieciach
zameldowanych pod wspólnym
adresem i będących na ich
utrzymaniu, potwierdzonego
przez pracownika Urzędu Gminy w Lubiczu;
6) dla opiekunów:
a) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem, niepełnosprawnością lub posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, albo posiadających znaczny stopień niepełnosprawności,
- bilet specjalny wraz z dokumentem tożsamości wydany
na podstawie oświadczenia
złożonego przez uprawnionego do złożenia oświadczenia o konieczności sprawowania opieki nad osobami wymienionymi w lit. a i b, po-

twierdzonego przez pracownika Urzędu Gminy w Lubiczu;
7) dla rodziców, opiekunów prawnych z rodzin wielodzietnych
(4+), dzieci i młodzieży do
ukończenia 24 roku życia,
studentów do ukończenia 26
roku życia – pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym - bilet specjalny wraz
z dokumentem tożsamości
wydany na podstawie oświadczenia złożonego przez rodzica
lub opiekuna prawnego o zameldowaniu pod wspólnym
adresem rodziny wielodzietnej,
mających na utrzymaniu czworo
i więcej dzieci, potwierdzonego
przez pracownika Urzędu Gminy w Lubiczu;
8) dla czynnych honorowych dawców krwi zarejestrowanych
w rejestrze Polskiego Czerwonego Krzyża – bilet specjalny
wraz z dokumentem tożsamości
wydany na podstawie oświadczenia złożonego przez honorowego dawcę, potwierdzonego
przez pracownika Urzędu Gminy w Lubiczu.
Przez komunikację organizowaną na zlecenie Gminy Lubicz,
należy rozumieć komunikację na
liniach autobusowych 104, 105,
106, 107, natomiast określenie
komunikacji organizowanej na
podstawie porozumieniem międzygminnego dotyczy linii autobusowych obsługiwanych przez MZK
Toruń.
Z wymienionych ulg mogą
korzystać pasażerowie na liniach
obsługiwanych zarówno przez
prywatnego przewoźnika oraz
MZK, za wyjątkiem ulg wymienionych w pkt.1 - ppkt.1
dot. honorowych dawców krwi
nabywających bilety jednorazowe
ze 100% ulgą, te obowiązują
wyłącznie w komunikacji na liniach
104-107.
Bilety ulgowe specjalne ze
100% zniżką w MZK wydawane są
na okres kwartału, natomiast na
liniach 104-107 na okres jednego
miesiąca.
Należy pamiętać, że bilety
specjalne możliwe będą do nabycia
po złożeniu u przewoźnika oświadczenia, potwierdzonego przez pracownika Urzędu Gminy w Lubiczu
(USC). Oświadczenia będzie można
otrzymać w Urzędzie Gminy Lubicz, bądź pobrać ze strony internetowej .

LINIE AUTOBUSOWE
NA TERENIE GMINY LUBICZ W 2014 R.
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ŚWIĄTECZNY KEKS
Czas przygotowania:
65 minut
Czas pieczenia: 45 minut
Ilość porcji: 15
Składniki
1 kostka miękkiego masła
1 szklanka cukru pudru
225g mąki
5 dużych jajek
1 łyżka stołowa proszku do
pieczenia
2 łyżki wódki
1 buteleczka aromatu waniliowego
1/2 kilograma dowolnych
bakalii
Etapy przygotowania
Masło utrzeć z cukrem pudrem na puszystą masę. Białka
oddzielić od żółtek. Białka
wstawić do lodówki. Ciągle
ucierając masą dodawać po
jednym żółtku, następnie
dodać proszek do pieczenia,
mąkę, aromat waniliowy
i wódkę. Z pozostałych bia-

łek ubić sztywną pianę, po
czym delikatnie wmieszać ją
do ciasta. No końcu dodać
posiekane bakalie. Ja użyłam
rodzynek, moreli, żurawiny,
suszonych daktyli, kandyzowanej kostki papai i skórki
pomarańczowej. Bakalie
przed wrzuceniem do masy
zawsze obtaczam w łyżce
mąki, dzięki temu nie osiądą
na dnie cista, a będą równomiernie rozmieszczone po
całości. Formę na keks wysmarować margaryną i wysypać bułką tartą. Wlać i wyrównać ciasto. Ciasto piec
przez około 45 minut w temperaturze 180 stopni do tzw.
"suchego patyczka". Gotowe
ciasto można polukrować lub
polać stopioną czekoladą i posypać skórką pomarańczową
lub posiekanymi suszonymi
morelami.

WIGILIJNA
ZUPA GRZYBOWA,
POSTNA
Czas przygotowania:
120 minut
Składniki na postną zupę
wigilijną:
10 dag grzybków suszonych
włoszczyzna, z wyjątkiem
kapusty
10 ziarenek czarnego pieprzu
łazanki
Etapy przygotowania
Grzybki płuczemy w zimnej
wodzie i zalewamy dwoma

PIERNIK
NA MIODZIE

Czas przygotowania:
90 minut
Czas pieczenia: 70 minut
Składniki
1/2 margaryny
20 dkg cukru
20 dkg miodu
1 1/2 szklanki wody
2 łyżki kakao
1/2 kg mąki
1 łyżeczka sody
3 jajka
Etapy przygotowania
Margarynę, cukier, miód, wodę i kakao zmieszać w garnku
i zagotować. Gdy ostygnie dodać mąkę, sodę, żółtka
i bakalie. Wszystko dokładnie
wymieszać mikserem. Na
koniec dodać ubite białka.
Ciasto przelać do formy. Piec
ok 60 min w tem. 220 C

MAKOWIEC
Czas przygotowania:
90 minut
Składniki
- 1,5 szklanki mąki
- 90 ml mleka
- 75 dag masła
- 3 jajka
- 20 dag drożdży
- 3 łyżki cukru
- 3/4 łyżki oliwy
- 1/4 łyżeczki soli
- 1 łyżka wódki
- 1 cukier waniliowy
- puszka masy makowej
- ½ szklanki cukru pudru
- 2 łyżki śmietany
- sok z połówki cytryny

RYBA W WARZYWACH
ZWANA "RYBĄ PO GRECKU"

litrami letniej wody.
Gotujemy grzybki do chwili
aż zmiękną, dodajemy włoszczyznę oraz pieprz ziarnisty. Gotujemy jeszcze z 30
minut. Gdy zupa jest już
gotowa, przelewamy ją przez
sito. Grzybki kroimy w paseczki i podajemy z łazankami.
Dosmaczamy do smaku solą Czas przygotowania:
oraz sokiem z cytryny.
50 minut
Czas smażenia: 40 minut
Składniki
mintaj 6 płatów
marchewka 4 szt
pietruszka 2 szt
seler 1 szt mała
por (biała część) 1 szt mała
cebula 3 szt
koncentrat pomidorowy 3-4
łyżki
sok z cytryny
sól
pieprz
mąka krupczatka do obtoczenia ryby
Etapy przygotowania
Marchewkę, pietruszkę i se-

lera zetrzeć na grubych oczkach traki lub w moulinexie.
Białą cześć pora przekroić
wzdłuż i posiekać. Cebulę
pokroić w kostkę. Warzywa
poddusić na patelni z dodatkiem oleju do miękkości.
Przyprawić koncentratem,
solą i pieprzem. Rybę umyć,
osuszyć, skrapiamy sokiem z
cytryny i odstawiamy na 15
minut.
Następnie rybę kroimy na
mniejsze kawałki, należy ją
obtoczyć w mące krupczatce
i smażyć na gorącym oleju.
Usmażoną rybę układamy w
naczyniu żaroodpornym,
przekładamy warzywami.

Etapy przygotowania
Drożdże rozpuścić z cukrem
oraz mlekiem i odstawić na
około 15 minut. Dodać
pozostałe składniki i wyrobić
ciasto dodając na koniec rozpuszczone masło, odstawić do
wyrośnięcia w ciepłe miejsce.
Ciasto podzielić na 2 części
i rozwałkować placki, najlepiej na pergaminie. Nałożyć
masę makową, zawinąć ciasto. Piec w temperaturze 180200°C przez około 30-40
minut. Z cukru pudru, śmietany i soku z cytryny przyrządzić lukier, który nakładamy na letnie ciasto.

KARP
ŚWIĄTECZNY
1 cytryna, wyciśnięta sól
i pieprz do smaku
1/2 szklanki mąki pszennej
1/2 szklanki bułki tartej
3 łyżki masła 3 łyżki oleju
Sposób przygotowania
Przygotowanie: 20min.
Gotowanie: 20min.
+1godz. marynowanie
Gotowe w: 1godz.40min.
Filety lub dzwonki z karpia
skropić dobrze sokiem z cytryny, oprószyć solą i pieprzem. Odstawić na kilka godzin do lodówki, żeby ryba
przeszła smakiem przypraw.
W woreczku przygotować panierkę, mieszając mąkę z bułką tartą. Wkładać po kawałku
karpia do woreczka i lekko
podrzucać, żeby się dobrze
pokrył panierką.
Na patelni stopić masło i dodać olej. Smażyć rybę na średnim ogniu na rumiano po
obydwu stronach.

