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Nadchodzi czas Świąt Bożego Narodzenia. 
Chcemy złożyć Państwu – członkom naszej Spółdzielni – moc ciepłych i serdecznych życzeń.
Niech dobro ogrzeje nasze serca, a w naszych domach niech zapanuje spokój i wzajemne zrozumienie.
Życzymy Państwu przy świątecznym stole radosnych rozmów w gronie rodziny. 
Nowy 2013 Rok niech nam przyniesie same dobre dni, wolne od trosk. 
Niech spełni nasze plany i zamierzenia.

Zarząd i Rada Nadzorcza 
SM „Śródmieście-Prasa”

Mieszkania w korzystnych cenach   str. 4-5
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Dobiega końca realizacja zadań objętych planem 
remontów na rok 2012. W ciągu roku, w miarę 
pojawiających się potrzeb, plan ulegał korektom. 

Dotyczyło to zadań, których nie można było przewidzieć i których 
realizacji nie można było odsunąć w czasie. Do zadań takich należą m.in. 
awaryjne naprawy wind, likwidacja przecieków przez dach czy awaryj-
na naprawa instalacji. Druga grupa zadań, wprowadzanych do planu w 
trakcie roku, to wnioski większości mieszkańców danej nieruchomości. 
Dotyczyły one przede wszystkim wykonania monitoringu. 

Dla budynku przy ul. Sępa-Szarzyńskiego wykreślono z planu opra-
cowanie dokumentacji węzła cieplnego. Węzeł (w tym projekt) wyko-
nał dostawca ciepła własnym staraniem i na własny koszt. Środki ujęte 
w planie mogły być przeznaczone na przygotowanie pomieszczenia 
na węzeł oraz przepięcie instalacji wewnętrznej do nowego węzła. Dla 
Kurkowej zrezygnowano z opracowania dokumentacji na remont ele-
wacji, a środki przeznaczono na wymianę zdewastowanych drzwi wej-
ściowych do klatki nr 27. 

Na rok następny przeniesiono zadanie dla Łódzkiej 19 – „wymia-
na uszkodzonych szyb na werandach”. Uczyniono tak ze względu na 
konieczność rozszerzenia zadania o konserwację elementów metalo-
wych, stanowiących konstrukcję tych werand.

Zarząd informuje, że zakończył przeglądy okresowe przewidziane 
ustawą Prawo budowlane. Protokoły z tych przeglądów będą podsta-
wą tworzenia planu remontów na 2013 rok. Chcąc optymalnie okre-
ślić potrzeby remontowe poszczególnych nieruchomości, Zarząd 
Spółdzielni proponuje Państwu współudział w tworzeniu pro-
jektu planu. 

Propozycje zadań, planowanych do realizacji w 2013 roku w ramach 
środków funduszu remontowego, można przesyłać pocztą elektro-
niczną na adres m.ozarski@smsp.wroc.pl w terminie do 30 grudnia 
2012 roku. Ostateczny plan remontów na przyszły rok, z uwzględnie-
niem możliwości finansowych danej nieruchomości oraz stopnia pil-
ności poszczególnych zadań, zatwierdzi Rada Nadzorcza. 

Zapraszamy do współpracy.
Irena Bienkiewicz 

Korekty  
planu remontów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” 
informuje, że w dniach 24 i 25 października 2012 r. 
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 
obradowało według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
4. Informacja Zarządu o sytuacji Spółdzielni związanej ze sprzedażą 

mieszkań w budynkach przy ul. Ołtaszyńskiej 116-128 i 130-138.
5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej o wynikach kontroli 

procesu inwestycyjnego.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał, w tym zgody na sprzedaż mieszkań w cenach promo-

cyjnych.
8. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwały przedłożone pod głosowanie zostały uchwalone jednogłośnie.
Do Komisji Wnioskowej wpłynęły 4 wnioski. Informacje o ich realizacji 

będą przedstawione na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
Wszystkie dokumenty z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są 

do wglądu dla członków  w biurze Spółdzielni przy ul. Łódzkiej 19.
Katarzyna Radzińska

Nadzwyczajne  
Walne Zgromadzenie
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Dotyczy ona 
podatku od 
nieruchomości 
za miejsca 
parkingowe.

Naczelny Sąd Admini-
stracyjny podjął uchwa-
łę o następującej treści: w 
świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 
i art. 5 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z 12 stycznia 1991 ro-
ku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. 
nr 121, poz. 844, ze zm.), 
garaż stanowiący przed-
miot odrębnej własności, 
usytuowany w budynku 
mieszkalnym wielorodzin-
nym, podlega opodatko-
waniu podatkiem od nie-
ruchomości według stawki 
podatku przewidzianej w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e tej 
ustawy. (Uchwała składu 
7 sędziów Naczelnego Są-
du Administracyjnego z 27 
lutego 2012 r., sygn. akt II 
FPS 4/11)

Prawo do miejsca po-
stojowego w garażu, sta-
n o w i ą c y m  p r z e d m i o t 
odrębnej własności, usy-
tuowanym w budynku 
mies zk alny m w ie l o ro -
dzinnym, podlega opo-
datkowaniu podatkiem 
od nieruchomości we -
dług stawki podatku prze-
widzianej dla pozostałych 
budynków. 

P r z y p o m n i j m y,  ż e 
maksymalna stawka po-
d a t k u  o d  b u d y n k ó w 
mieszkalnych w ynosi w 
2012 roku 70 gr, a od po-
został ych budynków aż 
7,36 zł za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej. Oznacza to, 
że za miejsce postojowe 
z odrębną księgą wieczy-
stą trzeba zapłacić wyż-
szy podatek od nierucho-
mości niż za mieszkanie. 

Danuta Stańko

Uchwała
NSA

Trwają uzgodnienia  
z przedstawicielami Urzędu Miejskiego. 
Dotyczą doprecyzowania  
warunków umowy dzierżawy terenu  
przy ul. Komuny Paryskiej  
z przeznaczeniem na parking.

Zarząd Spółdzielni zabiega o zgodę na ogrodzenie rów-
nież lewej strony dzierżawionego terenu i przekazanie go 
na wyłączność mieszkańcom budynku przy ul. Komuny Pa-
ryskiej 81-83 – ul. Prądzyńskiego 26. Aktualnie tylko prawa 
strona jest zamykana i dostępna wyłącznie dla mieszkań-
ców tego budynku. Irena Bienkiewicz

Więcej miejsc 
do parkowania

Chociaż nowy system rozliczeń za śmieci 
obowiązywać będzie dopiero od 1 lipca 
2013 roku, już teraz doświadczamy 
skutków wdrażania ustawy. 

Absurd dotyczy zmiany miejsca wywozu zmiesza-
nych odpadów komunalnych. Kilka lat temu wybu-
dowano we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej jedną z 
najnowocześniejszych sortowni odpadów. Koszt zago-
spodarowania odpadów przez ten obiekt, ujmowany w 
kalkulacji opłat, wynosi 185 zł/tonę netto. 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego decyzją z 
dnia 27 czerwca 2012 roku postanowił, że nasze od-
pady komunalne z Wrocławia od 1 stycznia 2013 roku 
muszą być wywożone, nie jak dotychczas do sortowni 

przy ul. Szczecińskiej, należącej do firmy ALBA, lecz do 
Instalacji Przetwarzania Odpadów prowadzonej przez 
firmę CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. w Rudnej, położonej 
prawie 100 km od Wrocławia.

Decyzja jest tym bardziej dziwna, że spółka ta za 
zagospodarowanie odpadów pobiera nie 185 zł/tonę, 
jak na Szczecińskiej, lecz o ponad 100 proc. więcej, a 
mianowicie: 369,19 zł/tonę netto za zagospodarowanie 
plus 50 zł/tonę za transport z Wrocławia.

W efekcie powyższej decyzji naszej władzy samo-
rządowej koszt opróżnienia jednego (!) pojemnika o 
wielkości 1,1 m3 z dniem 1 stycznia 2013 roku wzrasta z 
kwoty 35,96 zł do kwoty 69,07 zł netto. To przełoży się na 
podwyżkę dotychczasowych opłat, prawie o 100 proc.

Irena Bienkiewicz

Wywóz śmieci 
drożeje 
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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.plO
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tel. 71 361 60 86

Taka jest niewątpliwie oferta Spółdzielni Mieszkaniowej „Śród-
mieście Prasa” – mieszkania na osiedlu Relaks, wykończone 
prawie pod klucz, gotowe do użytku od zaraz! Oferowane taniej 
niż mieszkania w tzw. stanie deweloperskim (bez drzwi, tynków, 
instalacji itp.). 
Istnieje możliwość skorzystania z programu „Rodzina na swoim” 
– przy zakupie wybranych mieszkań!

UMÓW SIĘ Z NAMI NA OGLĄDANIE MIESZKAŃ!
www.smsp.wroc.pl

tel. 71 361 60 86, 607 550 336
Katarzyna Radzińska

Kryzys na rynku mieszkaniowym 
tworzy też okazje. 

Mieszkania w korzystnych cenach



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 8 • zima 20126 GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 8 • zima 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”

Urząd Regulacji Energetyki 
zatwierdził nowe taryfy cieplne, 
które powodują wzrost ceny 
ciepła sieciowego. 

Od 1 października 2012 roku obowiązują 
nowe ceny za moc zamówioną oraz za czyn-
nik grzewczy. Od 1 stycznia 2013 r. wzrastają 
opłaty przesyłowe.

Skala podwyżki jest znacząca i w poszcze-
gólnych składnikach netto wynosi: 
• obowiązuje od 1.10.2012 r.:

– za moc zamówioną (miesięcznie) – z 
kwoty 3.519,69 zł/MW do 3.903,53 zł/
MW (11%)

– za ciepło – z kwoty 25,44 zł/GJ do 
27,82 zł/GJ (9%)

• obowiązuje od 1.01.2013 r.:
– opłata stała przesyłowa (miesięcz-

nie) – z kwoty 3.525,53 zł/MW do 
4.050,92 zł/MW (15%)

– opłata zmienna przesyłowa – z kwo-
ty 11,53 zł/GJ do 12,51 zł/GJ (8,5%)

Z dniem 1 stycznia 2013 roku, w związku 
z ww. zmianą taryf wzrastają opłaty stałe za 
c.o. dla poszczególnych budynków.

Irena Bienkiewicz

Nowa ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie 
przenosi na Gminę Wrocław 
obowiązek gospodarowania 
odpadami. 

Oznacza to rozwiązanie z dniem 30 czerw-
ca 2013 roku dotychczasowych umów z fir-
mami wywożącymi śmieci. Wprowadza też 
obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji 
do Urzędu Miejskiego Wrocławia. Specjalnie 
utworzona spółka będzie realizować te obo-
wiązki w imieniu Gminy Wrocław, zawierając 
umowy z poszczególnymi firmami wywozo-
wymi. 

Brzmi niegroźnie – a jakie skutki finanso-
we niesie dla mieszkańców Wrocławia, w tym 
członków naszej Spółdzielni?

W listopadzie Rada Miejska uchwaliła re-
gulamin. Wynika z niego, że poza opłatą za 
śmieci, mieszkańcy będą w ramach opłat eks-
ploatacyjnych ponosić – dodatkowo!!! – te 
koszty, które dotychczas były wliczone w ce-
nę wywozu. Dotyczy to: zakupu pojemników, 
ich naprawy oraz dezynfekcji, a także wywozu 
m.in. odpadów gabarytowych i elektrozłomu 
do centralnego punktu zbiórki.

Rada Miejska rozpatrywała również pro-
pozycje stawek za wywóz, ale ich jeszcze nie 
uchwaliła. Projekt zakłada mieszany system 

rozliczeń: od powierzchni mieszkania lub od 
liczby osób zamieszkujących w lokalu. Gmina 
proponuje opłatę ryczałtową – 25 zł/osobę. 
Nie lepiej wygląda propozycja rozliczeń od 
powierzchni mieszkania – 0,80 zł/m2. 

Przypominamy, że obecnie za całą usługę 
wraz z dostawą i konserwacją pojemników 
oraz wywozem gabarytów członkowie naszej 
Spółdzielni płacą od 5,58 zł/osobę (na Cybul-
skiego i Pomorskiej) do 11,91 zł/osobę (na 
Sienkiewicza i Sępa-Szarzyńskiego). 

Grozi nam zatem podwyżka rzędu 200-400 
proc., nie licząc kosztów zakupu i utrzymania 
pojemników. 

Irena Bienkiewicz

Szok cenowy,  
czyli gospodarka 
odpadami we Wrocławiu

Rosną  
ceny ciepła

Trwają działania, mające na 
celu uregulowanie sprawy 
pasa zieleni o łącznej 
powierzchni 97 m2. Należy 
on do nieruchomości przy 
ul. Grabskiego 2-8, a został 
zajęty przez Przedszkole nr 
107 przy ul. Stysia.

28 listopada br. Wydział Archi-
tektury Urzędu Miejskiego wydał 
postanowienie nr 3434/2012, po-
zytywnie opiniujące wstępny pro-
jekt podziału geodezyjnego za-
jętych działek. Dwa dni później 
nastąpiło okazanie nowych granic 
w terenie. Przed UM jeszcze decy-
zja zatwierdzająca ostateczny pro-
jekt podziału i wycena wydzielo-
nych działek. Mamy nadzieję, że 
sprawę uda się uregulować osta-
tecznie w przyszłym roku.

Irena Bienkiewicz

Nieruchomość  
po podziale



7Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 8 • zima 2012 7Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 8 • zima 2012

Przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego FORTUM S.A. za-
kończyło prace  i oddało do eks-
ploatacji nowy węzeł cieplny w 
budynku przy ul. Sępa-Szarzyń-
skiego 49. Tym samym docelowo 
rozdzielono instalacje grzewcze 
dwóch budynków – przy Sępa-
Szarzyńskiego i Sienkiewicza. 
Było to możliwe dzięki jedno-
myślności wszystkich współwła-
ścicieli tej nieruchomości.

Irena Bienkiewicz

Przepisy prawa energetycznego 
uwolniły rynek energii 
elektrycznej. Oznacza to realną 
możliwość wyboru na rok 2013 
sprzedawcy energii i negocjowanie 
dwóch składników opłat, tj. ceny 
samej energii i opłaty handlowej. 

Pozostałe składniki związane z przesyłem i 
dystrybucją są nadal sztywno określane w ta-
ryfach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji 

Energetyki. Zarząd naszej Spółdzielni przeana-
lizował propozycje kilku sprzedawców energii 
oraz dwa warianty zawarcia umów ze stałą ceną 
na rok lub dwa lata. Najkorzystniejsze warunki 
oferowała firma ENERGA, z którą Zarząd zawarł 
umowę na rok.

Tak więc w 2013 roku – z gwarancją ceny na 
cały rok – sprzedawcą energii dla nas będzie 
firma ENERGA, a dystrybutorem – nadal firma 
TAURON.

Irena Bienkiewicz

Od 4 grudnia 2012 r. weszła 
w życie kolejna nowelizacja 
do ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. 

Od tej daty ustanowienie odrębnej wła-
sności lokalu w budynku obciążonym „stary-
mi” kredytami będzie wymagało każdorazo-

wo zgody banku na wydzielenie tego lokalu z 
księgi wieczystej nieruchomości, bez obciążeń 
hipotecznych. Przedłuży to czas przygotowa-
nia odpowiedniej dokumentacji do notariusza. 

Wszystkich zainteresowanych przekształce-
niem swoich praw do lokali zapraszamy do skła-
dania wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem.

Irena Bienkiewicz

Członkowie Spółdzielni zamieszkali 
w budynku przy ul. Zielinskiego 
59-59c wykorzystali ustawową 
możliwość przekształcenia swoich 
spółdzielczych lokatorskich praw 
we własnościowe prawo do lokalu. 

Wnioskiem z 11 października br. o podział 
zadłużenia, skierowanym do Banku Gospodar-
stwa Krajowego, objęto aż 82 mieszkania (wnio-
skodawców). Do 30 listopada br. należne wkłady 
uzupełniło już 41 osób. Pozostałe osoby, objęte 
wnioskiem, na podstawie zaświadczeń aktuali-
zujących, mogą dokonać spłat kredytu do 27 
grudnia 2012 roku. 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych, umowy dotyczące 
ustanawiania własnościowych praw do loka-
lu można zawierać wyłącznie do 31 grudnia 
2012 roku. Irena Bienkiewicz

Przekształcenia 
praw do lokali

Zmiana dostawcy 
energii elektrycznej

Własnościowe 
prawo 
do lokalu

2012 roku. Irena Bienkiewicz

Węzeł 
na Sępa-
Szarzyńskiego 
już gotowy 

Nieruchomość 
po podziale

Prezydent Wrocławia na podstawie art. 78 
ust. 1 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. nr 
102, poz. 651, ze zm.) wypowiedział dotychcza-
sową wysokość opłaty rocznej z tytułu użytko-
wania wieczystego gruntu dla nieruchomości 
położonej przy ul. Bolesławieckiej 2-6.

Do tej pory kwota ta wynosiła 5.351,66 zł w 
skali roku. Po zmianie będzie kształtowała się 
następująco:
• 2013 rok – 9.199,18 zł
• 2014 rok – 14.856,97 zł
• 2015 rok – 20.514,76 zł

Powyższa zmiana będzie uwzględniona w 
naliczeniu opłat za lokal mieszkalny od 1 stycz-
nia 2013 roku.

Danuta Stańko

Zmiana 
wysokości 
opłaty rocznej
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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) 

Karp wigilijny 
• 1 karp 
• sok z cytryny 
• sól, pieprz
• mąka pszenna 
• 2 jajka 
• bułka tarta 
• olej do smażenia 
Karpia oskrobać z łusek, wypatroszyć, opłukać i osuszyć. Odciąć głowę, płetwy 

i ogon. Pokroić w dzwonka i pokropić obficie sokiem z cytryny. Posypać z każdej 
strony solą i pieprzem. Włożyć do lodówki na około 24 godziny. Następnie kawałki 
karpia obtoczyć w mące pszennej, w rozmąconym jajku i w bułce tartej. Smażyć z 
dwóch stron na rozgrzanym oleju, na złoty kolor. Usmażonego karpia wyłożyć na 
ręcznik papierowy, następnie ułożyć na półmisku, udekorować zieleniną i plaster-
kami cytryny. 

Schab z pieczarkami
• 0,5 kg schabu 
• 0,5 kg pieczarek 
• 2 zupy pieczarkowe w proszku 
• 150 gr jogurtu naturalnego 
• zielona pietruszka 
• sól
• pieprz
Pieczarki opłukać i pokroić. Wrzucić do wrzącej wody i gotować ok. 30 minut, 

potem odcedzić. Mięso pokroić na kotleciki i rozbić. Lekko posolić i popieprzyć. 
Obsmażyć na tłuszczu z dwóch stron. Zupy pieczarkowe rozpuścić w 1 litrze wo-
dy, dodać jogurt, zieloną pietruszkę i wymieszać. Do tego włożyć opieczone por-
cje mięsa i dusić około 45 minut. Następnie wyjąć mięso. W połowie szklanki wody 
rozmieszać 2 łyżki mąki, wlać do gotującego się sosu i zagotować. Do sosu dodać 
wcześniej ugotowane pieczarki i z powrotem przełożyć mięso. 

Babka 
• 5 jaj
• 1 kostka masła lub margaryny
• 1 szklanka cukru
• 0,5 szklanki mąki pszennej
• 1 szklanka mąki ziemniaczanej
• cytrynowy aromat do ciast
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 2 łyżki kakao
• 2 łyżki mleka
• szczypta soli
Ubić żółtka z cukrem na jasny puch. Dodać mąkę pszenną, proszek do pieczenia i 

wymieszać dokładnie, żeby nie było grudek. Następnie, powoli mieszając, wlać roz-
topiony i przestudzony tłuszcz. Dosypać mąkę ziemniaczaną i wyrobić mikserem na 
gładką masę. Białka ubić z odrobiną soli na sztywną pianę. Dodać je delikatnie do 
masy, tak aby piana nie opadła. Ciasto podzielić na dwie części. Do jednej dodać ole-
jek zapachowy, a do drugiej mleko i kakao. Blaszkę na babkę wysmarować tłuszczem 
i posypać bułką tartą. Wlewać na przemian jasną i ciemną masę. Piec w nagrzanym 
do 180 st. C piekarniku ok. 40-60 minut. Babkę można polać roztopioną czekoladą. 

Przepisy świąteczne


