
GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 7 • lato 2012Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”

GAZETA SPÓŁDZIELCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”
ul. Łódzka 19

50-521 Wrocław
tel. 71 361 60 86
fax 71 334 39 33

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl
www.smsp.wroc.pl

Pomyśl o RELAkSIE
  str. 3



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 7 • lato 20122 GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 7 • lato 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Śródmieście-Prasa”  
informuje, że odbyło się  
Walne Zgromadzenie w częściach,  
w których uczestniczyli:

29.05.2012 r. – członkowie z nieruchomości:
• ul. Bolesławiecka 2-6 
• ul. Bujwida 39-39c 
• ul. Cybulskiego 7, ul. Kurkowa 25-27 
• ul. Grabskiego 1-21 
• ul. Grabskiego 2-8 
• ul. Hallera 153a 
• ul. Komuny Paryskiej 81-83 – Prądzyńskiego 26 
• ul. Łódzka 17-19 – Wesoła 34a 
• ul. Matejki 18-20 
• ul. Pomorska 9 – Dubois 12 
• ul. Sępa Szarzyńskiego 49 
• ul. Sienkiewicza 37/39 
• ul. Zaułek Rogoziński 7a 
• ul. Zaułek Rogoziński 11a i 11b 
• ul. Zielińskiego 59-59c 

30.05.2012 r. – członkowie z nieruchomości:
• ul. Maczka 1a-7a 
• ul. Maczka 1-13 
• ul. Maczka 15-27 
• ul. Maczka 29-41 
• ul. Maczka 19a-29a 
• ul. Maczka 9a-17a 
• ul. Ołtaszyńska 116-128 
• ul. Ołtaszyńska 130-138 
• członkowie oczekujący

Posiedzenia odbyły się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego
2. Wybór sekretarza
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 
4. Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok wraz z przedstawieniem sprawoz-

dania finansowego oraz sprawozdania z wykonania uchwał Walnego 
Zgromadzenia z 2011 roku

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok wraz z prezentacją opinii 
biegłego rewidenta

6. Dyskusja na temat sprawozdań
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu (4 uchwały)
– sposobu pokrycia strat
– budowy piaskownicy na osiedlu Relaks-Partynice – zgłoszony 

przez członków Spółdzielni z ww. osiedla
8. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
9. Zamknięcie obrad

Kolegium złożone z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części 
potwierdziło przyjęcie lub odrzucenie następujących uchwał:

Uchwała nr 1 – dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Łącznie: za – 45 członków, przeciw – 0 członków
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 2 – dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Łącznie: za – 45 członków, przeciw – 0 członków
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 3 – dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Łącznie: za – 44 członków, przeciw – 1 członek
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 4 – dotycząca udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu  
– Irenie Bienkiewicz
Łącznie: za – 45 członków, przeciw – 0 członków
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 5 – dotycząca udzielenia absolutorium zastępcy  
prezesa Zarządu – Danucie Stańko
Łącznie: za – 37 członków, przeciw – 3 członków
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 6 – dotycząca udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
– Lucjanowi Mrozowi
Łącznie: za – 41 członków, przeciw – 3 członków
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 7 – dotycząca udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
– Michałowi Ozarskiemu
Łącznie: za – 42 członków, przeciw – 0 członków
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 8 – dotycząca sposobu pokrycia strat
Łącznie: za – 41 członków, przeciw – 0 członków
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 9 – dotycząca budowy piaskownicy na osiedlu  
Relaks-Partynice
1) Poprawka do § 1 ust. 1 uchwały

Łącznie:   za – 3 członków, przeciw – 19 członków
Poprawka została odrzucona.

2) Poprawka do § 1 ust. 2 uchwały
Łącznie:   za – 19 członków, przeciw – 10 członków
Poprawka została zatwierdzona.

3) Uchwała nr 9 uwzględniająca zatwierdzone poprawki
Łącznie:   za – 3 członków, przeciw – 31 członków
Uchwała została odrzucona.

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia są do wglądu dla członków Spół-
dzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łódzkiej 19.

Katarzyna Radzińska

Walne Zgromadzenie 
za nami
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Osiedle RELAkS to zespół ośmiu 2-piętrowych 
budynków z drogami wewnętrznymi, parkingami 
zewnętrznymi i zielenią. Rozproszone urządzenia 
zabawowe pozwalają na zachowanie równowagi 
pomiędzy oczekiwaniami różnych grup 
wiekowych. Osiedle posiada trwałe i estetyczne 
ogrodzenie z dwiema zamykanymi  
bramami wjazdowymi. 

Inwestor osiedla Relaks – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście- 
-Prasa” posiada w sprzedaży wolne mieszkania w pięknych budynkach 
2-piętrowych ze stromymi dachami, w zabudowie osiedlowej. Inwesty-
cja jest już zakończona, budynki oddane do użytkowania i w przewa-
żającej części już zamieszkane.

Znajduje się ono…
…przy ul. Maczka-Ołtaszyńskiej na Krzykach, nieopodal Wrocław-

skiego Toru Wyścigów Konnych. W pobliżu są sklepy, punkty usługo-
we, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie. Wygodnie można stamtąd 
dojechać do Centrum Bielany. Wewnątrz osiedla jest dużo zieleni, znaj-
dziemy ją też w niedaleko położnym parku Południowym.

 W ofercie…
…dostępne są jeszcze mieszkania 

2-pokojowe i 3-pokojowe, w tym uro-
cze dwupoziomowe mieszkania na  
II piętrze z antresolami. Powierzchnia 
mieszkań: od 48,5 m2 do 95 m2. 

Mieszkania na parterze mają tara-
sy, a mieszkania na I i II piętrze – balko-
ny. Mieszkania na parterze przystoso-
wane są dla osób niepełnosprawnych. 

Do mieszkań przynależy miejsce 
postojowe w garażu podziemnym. 
Odpowiednia liczba miejsc została 
również przygotowana przed budyn-
kami na terenie osiedla. Ze względu 
na wysokość budynków, projekt nie 
przewidywał w nich wind.

Budynki zrealizowane są… 
…z bloczków SILKA. Posiadają docieplenie zewnętrzne, zapewnia-

jące duży komfort cieplny. Strome dachy pokryte są dachówką cera-
miczną. Klatki schodowe na ścianach i podłodze zostały estetycznie 
wykończone glazurą. Mieszkania mają okna i parapety z PCV. 

Drewniane drzwi do mieszkań są wzmocnione, natomiast we-
wnątrz zamontowano drzwi białe typu PORTA. 

W łazienkach i toaletach na podłodze położono płytki ceramiczne 
i wykonano biały montaż. 

Ściany we wszystkich pomieszczeniach pomalowane są na biało  
– do indywidualnego wykończenia. W mieszkaniach dwupoziomo-
wych zamontowane są estetyczne drewniane schody.

Budynki wyposażono…
…we wszystkie instalacje – elektryczną, wodno-kanalizacyjną i do-

mofonową. Dostawa ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
odbywa się z własnej, wybudowanej kotłowni gazowej. 

Mieszkania wyposażone są w gniazda antenowe instalacji satelitarnej. 
Umożliwiają one włączenie bez montażu własnej anteny, dekodera dowol-
nej telewizji (Polsat Cyfrowy, Cyfra+ itp.). Mieszkania wyposażone są ponad-
to w instalację umożliwiającą skorzystanie z internetu lub telewizji kablowej.

Porozmawiajmy o cenach…
• Cena za metr kwadratowy – od 6.200 zł/m2 brutto
• Ostatnie mieszkania 2-pokojowe z aneksem kuchennym na parterze  

(z tarasem) i na pierwszym piętrze (z balkonem) – o powierzchni 48,5 m2 
• Największe mieszkania to mieszkania 3-pokojowe z antresolą na  

II piętrze z balkonem – o powierzchni ok. 93-95 m2

Aktualny wykaz dostępnych mieszkań można znaleźć na stronie interne-
towej Spółdzielni: www.smsp.wroc.pl. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

 
Nasza Spółdzielnia proponuje też na osiedlu RELAKS rzadko spotyka-

ny dziś produkt. To mieszkania lokatorskie, dla których nie trzeba uzy-
skiwać kredytów hipotecznych. Kredyt 
zabezpieczyła Spółdzielnia.

Wpłacając jedynie 23% wartości 
mieszkania otrzymuje się tytuł praw-
ny do lokalu wraz z kluczami i można 
już zamieszkać. Pozostałą część kwo-
ty, jako kredyt, spłaca się wraz z opła-
tami za mieszkanie w ciągu maksy-
malnie 30 lat. Kredyt można spłacić  
w każdej chwili bez dodatkowych 
opłat i wówczas przekształcić miesz-
kanie we własność.

Ta forma uzyskania mieszkania 
jest dogodna dla osób, które chcia-
łyby zamienić posiadane mieszkanie 
na większe i spłacić kredyt po sprze-
daży obecnego mieszkania. Także 
dla tych, które nie chcą lub nie mo-

gą skorzystać z kredytu hipotecznego, oferowanego przez banki dla 
klientów indywidualnych.

Osoby zainteresowane… 
…zapraszamy do siedziby Spółdzielni przy ul. Łódzkiej 19 we Wro-

cławiu. Informacje o mieszkaniach można też uzyskać pod numerem 
telefonu 71 361 60 86 lub na stronie internetowej www.smsp.wroc.pl.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” istnieje blisko 30 lat. 
W jej zasobach znajdują się 24 budynki rozmieszczone na terenie całe-
go Wrocławia. Spółdzielnia zarządza ponad 1300 lokalami i liczy ponad 
1200 członków.

Warto skorzystać z naszej oferty  
– tylko ona zapewni ci RELAkS.

Pomyśl 
o RELAkSIE 

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa
 „Śródmieście-Prasa”

Lokalizacja: Wrocław, 
 ul. Ołtaszyńska 116-128 i 130-138

Liczba mieszkań: 33 wolne

Metraż: od 48,5 m2 do 95 m2

Cena: od 6.200 za m2 brutto 
 – z możliwością negocjacji

Gdzie kupić: biuro Spółdzielni znajduje się
 we Wrocławiu przy ul. Łódzkiej 19
 tel. 71 361 60 86, 
 sekretariat@smsp.wroc.pl
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Czy marzą Państwo o większym mieszkaniu, bo powiększyła się 
rodzina? Czy chcą mieć Państwo więcej przestrzeni, zieleni i spo-
koju? MY umożliwimy Państwu i Państwa rodzinie realizację ma-
rzeń, bez konieczności wcześniejszej sprzedaży dotychczasowego 
lokum!!! Wpłacając jedynie 23% wartości mieszkania, dostają 
Państwo klucze do niego i już można mieszkać. Resztę dopłacają 
Państwo po sprzedaży dotychczasowego mieszkania.

Warto zamieszkać na osiedlu RELAkS! 

Zmień mieszkanie

NA WIękSZE!!!
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Bliższe informacje:

Biuro Spółdzielni
ul. Łódzka 19

tel. 71 361 60 86
www.smsp.wroc.pl

Gotowe
MIESZkANIA!!!

Jeżeli rozważają Państwo kupno mieszkania 2- lub 3-po-
kojowego, w którym można już zamieszkać, to warto po-
myśleć o osiedlu Relaks. U nas można je kupić także z an-
tresolą, tarasem lub balkonem. 

Również Państwa samochód będzie miał swoje miejsce 
postojowe w garażu podziemnym budynku. 

Mieszkania na parterze są przyjazne osobom niepeł-
nosprawnym. 
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Hipoteki  
na budynku 
Budynki zrealizowane w przeszłości z kredytu 
bankowego mają ustanowione hipoteki na rzecz  
banku kredytującego. 

Hipoteki są wpisane do ksiąg wieczystych budynku dopóty, dopóki zo-
bowiązanie kredytowe nie zostanie spłacone w całości. Aktualnie na mocy 
art. 44 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wystarczy dokonać spłaty 
kredytu przypadającego na dany lokal, aby wydzielić go bez obciążeń hi-
potecznych. Przy takim wydzieleniu nie powstaje hipoteka łączna. 

To, niestety, niebawem może się zmienić. W maju br. wpłynął do Sej-
mu senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 442), który przewiduje wy-
kreślenie tego korzystnego dla spółdzielców postanowienia, zastępując 
go zasadami ogólnymi. Irena Bienkiewicz

Jak pozbyć się 
hipoteki  
na budynku?
Chcąc wykreślić hipotekę w danej nieruchomości, 
należałoby spłacić całe zadłużenie  
z tytułu kredytu i wymagane odsetki. 

Poniżej przedstawiono nieruchomości, w których występują zadłuże-
nia kredytowo-odsetkowe – według stanu na 30.06.2012 r. 

Nieruchomość Liczba
mieszkań

Zadłużenie 
z tytułu 
kredytu

Zadłużenie 
z tytułu 
odsetek

Wymagana 
spłata 

odsetek

Bolesławiecka 2-6 5 197.263,20 29.589,48

Kurkowa 25-27 4 91.802,59 13.770,38

Grabskiego 1-21 7 270.067,35 40.510,11

Hallera 153a 1 31.976,73 4.996,07

Grabskiego 2-8 5 282.590,44 42.388,57

Bujwida 39-39c 8 13.966,98 431.834,97 64.775,26

Matejki 18-20 8 23.996,24 522.312,83 74.747,49

Pomorska 9 12 5.098,23 837.981,20 124.932,44

Danuta Stańko

Ruszyły 
przekształcenia 
na Matejki
W czerwcu 2012 roku do grona osób mogących 
przekształcać swoje spółdzielcze prawo do lokalu  
w odrębną własność dołączyły następne. Są to osoby 
mające tytuły prawne do lokali w budynku  
przy ul. Jana Matejki 18-20. 

Zarząd Spółdzielni przypomina wszystkim, którzy posiadają spół-
dzielcze prawo do lokalu, że przekształcenie tego prawa w odrębną 
własność może odbywać się wyłącznie na pisemny wniosek zainte-
resowanych. Wnioski można składać osobiście, za pośrednictwem pocz-
ty lub wrzucając je na klatce schodowej do skrzynki na korespondencję 
ze Spółdzielnią.

Irena Bienkiewicz

Czy opłaca się 
przyspieszać 
spłatę?
Porównanie hipotetycznych spłat dokonanych przez 
kredytobiorcę w nieruchomości przy ul. Hallera 
do końca 2017 roku (przy założeniu niezmienności 
normatywu miesięcznych spłat kredytu 3,20 zł/m2)  
ze spłatą przy zastosowaniu umorzenia (zgodnie  
z art. 10.1.5 ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy 
państwa w sprawie spłaty kredytu).

Zadłużenie z tytułu odsetek 31.976,73 zł
Kwota spłaty normatywu do 31.12.2017 r. 14.634,27 zł
Wymagana spłata odsetek przez kredytobiorcę 4.996,07 zł
Umorzenie przez budżet państwa 28.311,05 zł

 
 14.634,27 zł
 – 4.996,07 zł
 _________________

 9.638,20 zł

Korzyść: 
 1. wpłaca się 4.996,07 zł i oszczędza 9.638,20 zł
 2. można założyć księgę wieczystą na lokalu
 3. można przekształcić posiadane prawo w odrębną własność 

Danuta Stańko
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GAZETA SPÓŁDZIELCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

WAżNE DLA MIESZkAń 
WYBUDOWANYCH Z POMOCą 

kRAJOWEGO fUNDUSZU MIESZkANIOWEGO

Własnościowe prawo 
do lokalu  
w budynku  
przy ul. Zielińskiego 
Jeszcze tylko do 31 grudnia 2012 roku można skorzystać z możliwości 
przekształcenia lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu.

Możliwość taką przewiduje art. 6 ustawy z dnia 18.12.2009 r. (Dz.U. nr 223 z 2009 r., poz. 1779). 
Dotyczy to dwóch przypadków, tj. gdy w nieruchomości nie został określony przedmiot odręb-
nej własności albo gdy Spółdzielni nie przysługuje własność ani prawo wieczystego użytkowa-
nia gruntu, na którym wybudowano budynek.

Po wykreśleniu z ustawy zakazu przekształceń praw do lokali w budynkach wybudowanych 
z udziałem środków KFM, w naszej Spółdzielni warunki do takiego przekształcenia spełnia 
nieruchomość przy ul. Zielińskiego 59-59c. Zarząd prowadzi rozmowy z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego (kredytującym ww. budynek) w sprawie trybu podziału zadłużenia kredy-
towego na poszczególne lokale. 

Irena Bienkiewicz

kONIEC 
ZAkAZU  
– zmiany  
w prawie

Dnia 11.10.2011 r. weszła w życie oczeki-
wana od wielu lat ustawa, która zniosła zakaz 
przekształceń lokatorskich praw dla lokali wy-
budowanych z udziałem środków Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego. Ustawę ogłoszono  
w Dzienniku Ustaw nr 201 z 2011 r. (poz.1180).

Przekształcenia odbywać się będą inaczej niż 
w TBS. Nie będzie wymagana uchwała Walnego 
Zgromadzenia i wycena lokalu.

Uprawnionym do określenia zadłużenia z tytu-
łu kredytu i umorzenia przypadającego na dany 
lokal będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.  

 Irena Bienkiewicz

Zaułek Rogoziński 7a 
już ma uchwałę
Przekształcenia praw do lokali dla budynków wybudowanych 
z udziałem środków kfM będą odbywały się na wniosek 
zainteresowanych, w trybie określonym w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych. 

Dla rozpoczęcia procedury przekształceń niezbędna jest prawomocna uchwała Zarządu 
określająca przedmiot odrębnej własności, czyli wielkość i położenie gruntu, wielkość budyn-
ku, liczbę i powierzchnię lokali wraz z udziałami tych lokali w nieruchomości wspólnej. Zarząd 
w dniu 12.06.2012 r. podjął uchwałę dla budynku Zaułek Rogoziński 7a. 

W przygotowaniu jest projekt uchwały dla Zaułka Rogozińskiego 11a i 11b. O terminach wy-
łożenia projektu do konsultacji członkowie Spółdzielni zamieszkali w ww. nieruchomości zo-
staną powiadomieni pisemnie.

Dla budynku przy ul. Zielińskiego 59-59c aktualnie nie ma możliwości przygotowania uchwa-
ły. Uregulowania wymagają sprawy terenowo-prawne. Na wniosek Spółdzielni trwają uzgod-
nienia pomiędzy Spółdzielnią, Gminą Wrocław i Skarbem Państwa zmierzające do ujednolice-
nia właściciela gruntu pod budynkiem. 

Irena Bienkiewicz
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SPÓŁDZIELNIA MIESZkANIOWA

„ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA”
50-521 Wrocław 

ul. Łódzka 19
NIP 896 000 37 11          REGON 001053406

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl          www.smsp.wroc.pl
tel. centrala 71 361 60 86, 71 334 39 32

fax 71 361 60 86 wew. 33 lub 71 334 39 33

BIURO SPÓŁDZIELNI CZYNNE:
poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 7-15 
wtorek  w godz. 10-15 
środa w godz. 9-17

DZIAŁ CZYNSZÓW 
poniedziałek, czwartek w godz. 7-11
środa  w godz. 9-17

PRZYJMOWANIE CZŁONkÓW
Zarząd Spółdzielni: 

w każdą środę w godz. 14-17 
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Prezes Zarządu: 
Irena Bienkiewicz 
tel. 71 334 39 31, 607 357 700
e-mail: i.bienkiewicz@smsp.wroc.pl

Zastępca Prezesa Zarządu: 
Danuta Stańko
tel. 71 334 39 35, 693 641 341
e-mail: d.stanko@smsp.wroc.pl

Członek Zarządu: 
Michał Ozarski
tel. 71 334 39 44, 607 550 336
e-mail: m.ozarski@smsp.wroc.pl

WAżNE TELEfONY
Sekretariat: 

kamila żygadło
tel. 71 334 39 32 lub 71 361 60 86 
e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl

Dział Członkowski: 
katarzyna Radzińska 
tel. 71 334 39 41 lub 71 361 60 86 wew. 41
e-mail: k.radzinska@smsp.wroc.pl

Administrator: 
Piotr Procyk (osiedle Relaks-Partynice, Grabskiego, 
Zielińskiego, Hallera, Łódzka/Wesoła)
tel. 71 334 39 43 lub  71 361 60 86 wew. 43,  697 655 100 
e-mail: p.procyk@smsp.wroc.pl

Administrator: 
Liliana kurzawa (Bolesławiecka, Kurkowa,  
Sępa Szarzyńskiego, Sienkiewicza, Bujwida, 
Cybulskiego, Matejki, Pomorska/Dubois,  
Zaułek Rogoziński, Komuny Paryskiej/Prądzyńskiego)
tel.  71 334 39 45 lub  71 361 60 86 wew. 45, 695 379 312
e-mail: l.kurzawa@smsp.wroc.pl 

Dział Czynszów: 
Agnieszka Marczak
tel.  71 334 39 40 lub  71 361 60 86 wew. 40
e-mail: a.marczak@smsp.wroc.pl

konserwator – 605 327 605
Policja – 997 
Straż pożarna – 998 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Straż Miejska – 986
Anteny „IkATEL” – 71 329 17 82 
Domofony „THETA” – 71 396 78 20
Pogotowie elektryczne – 71 348 65 11
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Pogotowie ciepłownicze – 993 
Pogotowie wod.-kan. – 994, 71 348 53 14 
Pogotowie dźwigowe – 71 344 10 22 

(ul. Pomorska, Dubois, Sępa Szarzyńskiego, Kurkowa, 
Matejki, Cybulskiego) 

kONE – dźwigi – 22 843 88 88, 513 027 110, 513 027 111, 800 
566 300
(ul. Zielińskiego, Zaułek Rogoziński, Komuny Paryskiej)

INTERTECH – obsługa kotłowni 71/ 353 92 65 
(dot. osiedla Relaks-Partynice) 

Grilluj 
z nami
Szaszłyki z grilla
Składniki:

• 2 piersi z kurczaka (lub chuda wieprzowina)
• 1 papryka czerwona
• 1 papryka żółta
• 2-3 cebule
• 200 g boczku lub wędzonej słoniny 
• 3 kiełbaski (np. śląskiej)
• 2 łyżeczki przyprawy do grilla
• 4 łyżki oleju 
• patyczki do szaszłyków namoczone w wodzie

Piersi z kurczaka (lub mięso) pokroić na kawałki. Boczek pokroić w plasterki. 
Cebulę obrać, pokroić w ćwiartki lub plasterki. Z papryki usunąć nasiona, po-
kroić w mniejsze kawałki. Na patyczki od szaszłyków nabić na zmianę kawał-
ki cebuli, kurczaka, papryki, boczku, kiełbasy i cebuli. Polać szaszłyki olejem, 
posypać przyprawą do grilla. Grillować na grillu.

Steki z grilla
Składniki:

• 2 polędwiczki wieprzowe
• dowolny dobór przypraw, np:

– sól morska
– pieprz czarny mielony
– zioła prowansalskie
– curry
– czosnek granulowany
– papryka czerwona mielona

• kilka łyżek oleju

Przyprawy wymieszać z kilkoma łyżkami oleju. Polędwiczki umyć, osuszyć, po-
kroić w plastry i lekko rozbić. Zalać mięso marynatą i odstawić przynajmniej 
na godzinę do lodówki. Następnie ułożyć na rozgrzanym ruszcie i grillować. 

Grzanki z mozzarellą z grilla
Składniki:

• 10 plastrów chleba tostowego
• 25 dag mozzarelli
• 4 gałązki bazylii
• 3 pomidory
• 50 g czarnych oliwek
• 80 g masła 
• 4 ząbki czosnku
• zioła prowansalskie
• czarny pieprz mielony

Przygotować najpierw masło czosnkowe, tzn. masło wymieszać ze zgniecio-
nym czosnkiem i doprawić ziołami prowansalskimi. Mozzarellę i pomidory 
pokroić w plasterki tej samej grubości. Oliwki przekroić na pół. Chleb tosto-
wy posmarować masłem. Najpierw nałożyć plasterki pomidora, a na nie pla-
sterki mozzarelli. Następnie posypać kilkoma kawałkami oliwki czarnej i przy-
prawić pieprzem. Położyć na grilla na 6-7 minut. Grzanki podawać z drobno 
posiekaną bazylią.


