
Wy mie nia jąc okna w swo im miesz -
ka niu na no wo cze sne i szczel ne,

do ce nia my ich wy gląd, trwa łość i funk -
cjo nal ność. Jed nak nie spo dzie wa my się
przy tym zmian, ja kie mo gą zajść
w dzia ła niu wen ty la cji na tu ral nej
w okre sie grzew czym (od póź nej je sie -

ni do wcze snej wio sny). Za sta nów my się,
dla cze go szczel ne okna mo gą wpły wać
na wen ty la cję, a tak że czy źle dzia ła ją -
cy sys tem wen ty la cji moż na wspo móc?
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Rada Nadzorcza,
Zarząd

i Pracownicy
GSM „Luiza”

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim Członkom GSM „Luiza”
Właścicielom, Najemcom i ich Rodzinom,
dużo radości, zdrowia, ciepłych promyków słońca
oraz samych uśmiechów. 

Od re dak cji: W związ ku z za ist nia ły mi w okre sie zi mo wym pro ble ma mi wen ty la cyj -

ny mi miesz kań w na szych za so bach (szcze gól nie w re jo nie uli cy Biel szo wic kiej), zo -

sta nie wpro wa dzo ny pro gram pi lo ta żo wy – w jed nej z kla tek bu dyn ku nr 96 je sie nią

br. bę dzie za mon to wa ny sys tem wen ty la cji hy bry do wej. Po ni żej pu bli ku je my ar ty kuł,

któ ry wy ja śnia za sa dy pra wi dło wej wen ty la cji miesz kań.

Uwaga na prezenty...
Przed Wiel ka no cą fa cet py ta przy ja cie la:
– Po radź mi, co ku pić żo nie na za jącz ka. Ona

już wszyst ko ma!
– Wiesz co – mó wi po chwi li na my słu przy -

ja ciel – kup jej ma łe go za jącz ka z cze ko la dy i do -
daj do nie go pi sem ną zgo dę na dwie go dzi ny sza -
lo ne go sek su, ta kie go ja kie go tyl ko za pra gnie!

Po świę tach kum ple spo ty ka ją się po now nie.
– Co masz ta ką skwa szo ną mi nę? Żo nie nie

spodo bał się pre zent?
– Bar dzo się jej spodo bał!
– To o co cho dzi? Jak za re ago wa ła?
– Prze czy ta ła, wsko czy ła do sa mo cho du

i za wo ła ła: „Dzię ki, ko cha nie! Wró cę za dwie
go dzin ki!”
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KOMUNIKAT

23 lu te go br. w sie dzi bie GSM „Lu iza” od był się prze targ na lo ka tor skie pra wo
do lo ka lu oraz na pra wo naj mu lo ka lu. Przed mio tem prze tar gów jest uzy ska nie lo -
ka tor skie go pra wa do lo ka lu miesz kal ne go lub pra wa naj mu. Wpła ty na po czet wkła -
du miesz ka nio we go za si la ją fun dusz wkła du miesz ka nio we go na szej Spół dziel ni
a wy li cy to wa ne jed no ra zo we wpła ty na wy od ręb nio ny fun dusz re mon to wy za si la -
ją ten że fun dusz. 

Każ do ra zo wo Spół dziel nia przy go to wu je do prze tar gu 10 miesz kań. Spo śród wy -
sta wio nych na prze targ w dniu 23 lu te go br. 10 lo ka li, zby tych zo sta ło 7 miesz -
kań – 6 na lo ka tor skie pra wo do lo ka lu i 1 na pra wo naj mu. 

KOMUNIKAT

Uchwa łą Ra dy Nad zor czej GSM
„Lu iza” nr 83/V/2011, od 1 kwiet -
nia 2012 r. zo sta je wpro wa dzo na no wa
staw ka czyn szo wa w czę ści do ty czą cej
eks plo ata cji w wy so ko ści ba zo wej
2,02 zł/m2. Dla miesz kań z cen tral nym
ogrze wa niem wy no si ona 2,12 zł. Pod -
wyż ka jest po dyk to wa na co rocz nym
wzro stem cen to wa rów i usług. Ostat -
nia pod wyż ka o któ rej mo wa wy żej
mia ła miej sce w 2007 ro ku.

Przy po mi na my, że no wą staw kę
czyn szo wą zo bo wią za ni są opła cać
miesz kań cy nie bę dą cy człon ka mi na -
szej Spół dziel ni. Na to miast człon ko -
wie Spół dziel ni, na pod sta wie uchwa -
ły WZCz, w związ ku z art. 5 ust. 2
usta wy o spół dziel niach miesz ka nio -
wych, ko rzy sta ją z wy pra co wa ne go zy -
sku Spół dziel ni, po przez ob ni żo ną
staw kę eks plo ata cji. 

KOMUNIKAT

W związ ku z de cy zją Za brzań skie -
go Przed się bior stwa Wo do cią gów
i Ka na li za cji, od 1 kwiet nia 2012 r.
na te re nie Za brza bę dą obo wią zy wać
no we opła ty za wo dę i od pro wa dza nie
ście ków.
◗ opła ta za zim ną wo dę wy no si: 5,58

zł/m3,
◗ opła ta za ście ki wy no si: 7,51 zł/m3.

Ra zem: 13,09 zł./m3.
Jed no cze śnie ule ga zmia nie opła ta

za cie płą wo dę:
◗ zim na wo da + ście ki: 13,09 zł/m3.
◗ pod grza nie zim nej wo dy: 16,64 zł/m3.

Ra zem: 29,73 zł./m3

Jed no cze śnie przy po mi na my, że
de cy zją Przed się bior stwa Wo do cią -
gów i Ka na li za cji w Ru dzie Ślą skiej,
od 1 stycz nia 2012 r. opła ty za wo dę
i od pro wa dze nie ście ków na te re nie
Ru dy Ślą skiej wy no szą:
◗ opła ta za zim ną wo dę wy no si: 6,16

zł/m3,
◗ opła ta za ście ki wy no si: 8,41 zł/m3.

Ra zem: 14,57 zł/m3.
Opła ta za cie płą wo dę:
◗ zim na wo da + ście ki: 14,57 zł/m3,
◗ pod grza nie zim nej wo dy: 16,64 zł/m3.

Ra zem: 31,21 zł/m3.

KOMUNIKAT

W związ ku z licz ny mi za py ta nia mi miesz kań ców za so bów na szej Spół dziel ni,
przy po mi na my że ka sa Mo ne tii zlo ka li zo wa na w sie dzi bie GSM „Lu iza”, przy uli cy
Wol no ści 412 od 2 stycz nia 2012 r. jest czyn na tyl ko w po nie dział ki, w go dzi nach
od 8.00 do 16.45.

Po ni żej po da je my dni i go dzi ny pra cy po zo sta łych punk tów ka so wych Mo ne tii
na osie dlach Za bo rze, Biel szo wi ce oraz w pla ców ce ban ko wej w Ha lem bie.

Za brze ul. Ja łow co wa 20.
● W po nie dział ki ka sa czyn na w godz. od 8.00 do 16.45.
● Od wtor ku do piąt ku ka sa czyn na w godz. od 8.00 d0 15.00.

Ru da Ślą ska, ul. Biel szo wic ka 98.
● W po nie dział ki ka sa czyn na w godz. od 8.00 do 17.00.
● Od wtor ku do piąt ku ka sa czyn na w godz. od 8.00 d0 15.00.

Ru da Ślą ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ści 22.
● W po nie dział ki ka sa czyn na w godz. 7.45 – 16.30.
● Od wtor ku do czwart ku ka sa czyn na w godz. 7.45 – 15.30.
● W piąt ki ka sa czyn na w godz. 7.00 – 15.00.

Wpła ty za czynsz i wo dę do ko ny wa ne w ww. pla ców kach ka so wych Mo ne tii są
re ali zo wa ne bez po bie ra nia pro wi zji.

W okre sie zi mo wym w za so bach miesz ka nio wych na szej Spół dziel ni, pro wa dzo no
sze reg prac re mon to wo -bu dow la nych. Między innymi kon ty nu owa no re mon ty i ma lo -
wa nie kla tek scho do wych. Na zdję ciu z le wej strony wy ko na ny re mont klat ki scho do -
wej przy ul. Ro dła 4. Na zdję ciu z pra wej stro ny pra ce re mon to we klat ki scho do wej
przy ul. Ro dła 6.
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Od po wia da jąc na tak po sta wio ne py ta -
nia, przed sta wia my po ni żej skut ki bra ku
wła ści wej wen ty la cji, za sa dy jej pra wi dło -

we go dzia ła nia. Wska że my tak że – co na -
le ży zro bić w przy pad ku, gdy za mon to wa -
ne sa już no we, szczel ne okna. Fo to gra fia
zmiesz czo na powyżej przed sta wia wnę trze
po ko ju wio sną w miesz ka niu, w któ rym
sto lar ka okien na zo sta ła wy mie nio na
przed okre sem zi mo wym na szczel ną.
Wi docz ny efekt za grzy bie nia nie jest ni -
czym in nym jak tyl ko wy ko rzy sta niem
praw fi zy ki prze ciw ko nam sa mym. Za wil -
go ce nie czy grzyb, wy stę pu ją ce na ścia -
nach w miesz ka niach w więk szo ści przy -
pad ków, nie są efek tem wad kon struk cyj -
nych i ocie ple nia bu dyn ku, ale w głów nej
mie rze są skut kiem gro ma dze nia się pa -
ry wod nej i bra kiem do pły wu po wie trza
ze wnętrz ne go do po miesz czeń. Gdy pa ry
wod nej jest za du żo, za czy na się ona
skra plać, np. na dol nych czę ściach szyb. 

Do cho dzi my w ten spo sób do pro ble mu
usu wa nia wil go ci z po ko jów i kuch ni
przy za mknię tych szczel nych oknach.
Wi docz ny mi efek ta mi bra ku wen ty la -
cji są grzyb i pleśń na nad pro żach i pod pa -
ra pe tem, za pa ro wa ne szy by, czy na wie wa -

nie po wie trza po przez krat ki wy wiew ne
w kuch ni lub ła zien ce. Nie wi docz ne efek -
ty bra ku wen ty la cji, to uszczer bek
na zdro wiu miesz kań ców (uczu le nia, cho -
ro by gór nych dróg od de cho wych, bó le gło -

wy a na wet za tru cia tlen kiem wę gla) oraz
stop nio we nisz cze nie kon struk cji bu dyn -
ku – wni ka nie wil go ci do ścian bu dyn ku.

Dla cze go tak się dzie je – czy li jak
dzia ła wen ty la cja na tu ral na?

Wen ty la cja po le ga na wy mia nie z po -
miesz czeń zu ży te go po wie trza i wpro wa dze -
niu w je go miej sce świe że go. Si łą na pę do -
wą w wen ty la cji na tu ral nej (zwa nej też gra -
wi ta cyj ną) jest róż ni ca gę sto ści po wie trza
zim ne go (świe że go na ze wnątrz po miesz -
czeń) i cie płe go (obec ne go we wnątrz po -
miesz czeń). Mó wiąc wprost  – wen ty la cja
na tu ral na dzia ła pra wi dło wo tyl ko w okre -
sie zi mo wym, kie dy na ze wnątrz jest tem -
pe ra tu ra zde cy do wa nie niż sza niż we -
wnątrz do mu. Do dat ko we zmia ny w wen -
ty la cji po miesz czeń mo że wpro wa dzić
dzia ła nie wia tru, któ re mo że wzmoc nić
wen ty la cję lub ją osła bić. W ukła dzie wen -
ty la cji na tu ral nej po wie trze ze wnętrz ne
do pro wa dza my do po miesz czeń miesz kal -
nych (po kój dzien ny, sy pial nia) na wiew ni -

ka mi i usu wa my z miesz ka nia spraw ny mi
ka na ła mi wen ty la cyj ny mi po przez krat ki
wen ty la cyj ne w kuch ni, ła zien ce lub wc. 

W ce lu za pew nie nia pra wi dło wo dzia -
ła ją cej wen ty la cji mu si my za dbać, aby po -
mię dzy po ko ja mi pod skrzy dła mi drzwio -
wy mi po zo sta wić szcze li ny o wy so ko -
ści 1 cm na ca łej sze ro ko ści drzwi, a do -
dat ko wo w dol nej czę ści drzwi ła zien ko -
wych, wc i gar de ro by, wy ko nać otwo ry
o łącz nej po wierzch ni 220 cm2. Rów nie
waż ne jest utrzy my wa nie w okre sie zi mo -
wym od po wied niej tem pe ra tu ry (mi ni -
mum 18°C) we wszyst kich po miesz cze -
niach w miesz ka niu. Zmniej sze nie tem pe -
ra tu ry sprzy jać bę dzie po wsta wa niu nie -
ko rzyst nych zja wisk, tj. po wsta wa niu pa -
ry na oknach czy za wil go ceń na ścia nach.

Trze ba rów nież pa mię tać, że spraw -
ność wen ty la cji w na szym do mu za le ży
od prze wo dów wen ty la cyj nych, po tocz nie
na zy wa nych ko mi na mi – im są one wyż -
sze tym wen ty la cja dzia ła le piej (w ty po -
wych blo kach miesz kal nych na ostat nich
kon dy gna cjach z re gu ły wy stę pu ją za bu -
rze nia w usu wa niu po wie trza w kuch ni, ła -
zien ce i wc, co jest spo wo do wa ne tak że
przez zbyt ni skie prze wo dy wen ty la cyj ne).
Aby wspo móc wy wiew moż na za sto so wać,
tzw. na sa dy da cho we: nie me cha nicz -
ne – sta łe lub me cha nicz ne – ob ro to we.
Wspo ma ga ją one na tu ral ny wy wiew po -
wie trza, jed nak ich dzia ła nie jest uza leż nio -
ne od wia tru i wa run ków at mos fe rycz nych.
W dal szej czę ści opi sa ne bę dzie dzia ła nie
wen ty la cji hy bry do wej, któ ra cał ko wi cie
prze ciw dzia ła cią gom zwrot nym, nie za leż -
nie od tem pe ra tu ry, wia tru oraz po ry ro ku.

Mi kro wen ty la cja w oknach

Dzia ła nie mi kro wen ty la cji jest po dob -
ne do wie trze nia, za kła da bo wiem świa -
do me użyt ko wa nie ta kie go okna, tzn. że
ma jąc ta kie okna sa mi mu si my wie dzieć,
kie dy ma my roz sz czel nić okno, a kie dy je
za mknąć. Z re gu ły za po mi na my o tym za -
mie nia jąc nasz dom w szczel ną „pusz kę”

Zadbajmy o prawidłową wentylację
mieszkań

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie na str. 4
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bez do pły wu po wie trza, stwa rza jąc za gro -
że nie po wsta nia za wil go ceń lub za -
truć – gdy ma my ga zo wy pod grze wacz
wo dy z otwar tą ko mo rą spa la nia. Obec nie
ta kie roz wią za nie (roz sz czel nie nie) nie jest
do pusz czo ne przez pra wo ja ko do pro wa -
dze nie po wie trza do po miesz czeń.

Na wiew ni ki

Są to pro ste urzą dze nia wpro wa dza ją ce
od po wied nią ilość po wie trza z ze wnątrz
do po miesz czeń miesz kal nych, biu ro wych
lub kuch ni. Umiesz cza ne są tyl ko w gór -
nej czę ści okna lub obok okna – w ścia nie.
Na wiew ni ki zo sta ły tak skon stru owa ne, aby
wpływ zim ne go po wie trza w okre sie zi mo -
wym na stę po wał w gór nej czę ści po -
miesz cze nia, gdzie gro ma dzi się po wie trze
cie plej sze. Dzię ki te mu ma my uczu cie, że
przez po miesz cze nia prze pły wa po wie trze
o tem pe ra tu rze po ko jo wej. Zgod nie z za -
sa da mi wen ty la cji na tu ral nej na wiew ni ki
mon tu je my w po miesz cze niach „czy -
stych” ty pu: po ko je dzien ne i dzie cię ce, sy -
pial nie oraz kuch nie. Nie wol no za sto so -
wać na wiew ni ków w ła zien ce. W tym po -
miesz cze niu na pływ na stę pu je po przez
krat kę w drzwiach, a wy pływ po wie trza od -
by wa się po przez krat kę wen ty la cyj ną

do prze wo du. W przy pad ku za sto so wa nia
na wiew ni ków w ła zien ce wy kra pla ła by się
na nich pa ra wod na i w efek cie mo gły by
one za ma rzać. 

Naj le piej pla no wać za kup okien wraz
z na wiew ni ka mi. Jed nak w przy pad ku już
za mon to wa nych okien moż na za ku pić
na wiew ni ki w ser wi sie pro du cen ta okien,
w fir mach zaj mu ją cych się dys try bu cją na -
wiew ni ków i sys te mów wen ty la cji, lub
w fir mach sprze da ją cych urzą dze nia wen -
ty la cyj ne. 

Obec nie na ryn ku roz po wszech nio ne są
dwa ty py na wiew ni ków: ci śnie nio we i hi -
gro ste ro wa ne. Dzia ła nie tych pierw szych,
jak wska zu je ich na zwa, uza leż nio ne jest
od wa run ków at mos fe rycz nych, czy li ci -
śnie nia. Wy ma ga ją one na szej in ge ren cji
w usta wie nie prze pły wu po wie trza. Jest już
wie le ta kich pro duk tów na ryn ku, a przy ich
za ku pie na le ży ko niecz nie spraw dzić czy
po sia da ją one za bez pie cze nie prze ciw na -
po ro wi zbyt du żej ilo ści po wie trza, np. prze -
pust ni cę w oka pie. Dzia ła nie na wiew ni ków
hi gro ste ro wa nych po le ga na „wy czu wa niu”
pa ry wod nej w po miesz cze niu, w któ rym
są za mon to wa ne. Im wię cej wil go ci tym
bar dziej się otwie ra ją i do pro wa dza ją wię -
cej po wie trza. Ten ro dzaj na wiew ni ków
dzia ła w peł ni au to ma tycz nie bez po trze -

by na szej in ge ren cji.
W każ dym na wiew ni ku
ma my moż li wość ręcz ne -
go za mknię cia (nie cał ko -
wi te go).

Ogrze wa nie
a wen ty la cja

Wspo mnia na wy żej
wil goć nie tyl ko nisz czy
na sze miesz ka nie, ale
rów nież jest po wo dem
wzro stu opłat za ogrze -
wa nie. Dzie je się tak dla -
te go, iż pod grze wa my
pa rę wod ną za war tą
w po wie trzu w po miesz -
cze niu. Gdy pa ry jest
za du żo za czy na się ona
wy kra plać, np. na dol -
nych czę ściach szyb i mo -
że my spo dzie wać się
wzro stu za po trze bo wa -
nia na cie pło oraz zwią za -
nych z jej zu ży ciem opłat.
Po przez od po wied nią

wy mia nę po wie trza, utrzy ma my ni ski po -
ziom wil got no ści – do 50% – mo że my więc
li czyć na mniej sze ra chun ki za cie pło. 

Wspo ma ga nie wen ty la cji na tu ral nej,
czy li wen ty la cja hy bry do wa

Wcze śniej omó wi li śmy do pro wa dze nie
po wie trza oraz pro ble my, ja kie mo gą wy -
stą pić na wet przy za mon to wa nych na -
wiew ni kach w okre sie zi mo wym. W ce lu
cał ko wi te go unik nię cia cią gów zwrot nych
na le ży za mon to wać na ko mi nach wen ty la -
cyj nych na sa dy elek trycz ne, tzw. hy bry do -
we. Usu wa ją one po wie trze po przez ist nie -
ją ce pio ny wen ty la cyj ne nie za leż nie od wa -
run ków ze wnętrz nych oraz wia tru – zu ży -
wa jąc mak sy mal nie 15W/na na sa dę. Roz -
wią za nie to da je pew ność, że przy za mon -
to wa nych i pra wi dło wo użyt ko wa nych
na wiew ni kach w ca łym bu dyn ku, nie bę -
dzie gro ma dze nia się pa ry wod nej w miesz -
ka niach. Rocz ne kosz ty za prąd wy no szą
ok. 60 zł./na sa dę. Za sa da dzia ła nia przed -
sta wio na jest na sche ma cie za miesz czo nym
po ni żej. 

Idea wen ty la cji hy bry do wej po ja wi ła
się 7 – 8 lat te mu w Eu ro pie Za chod niej
i jest co raz bar dziej roz po wszech nia na.
Od kil ku lat rów nież w Pol sce roz wią zy -
wa ne są pro ble my z wen ty la cją za po mo -
cą ta kich sys te mów, za rów no w bu dyn kach
no wych jak i ist nie ją cych, pod da wa nych
ter mo mo der ni za cji. Za sto so wa nie ta kie go
roz wią za nia po zwa la na uzy ska nie kom -
for tu użyt ko wa nia miesz ka nia, przy jed -
no cze snym zmniej sze niu po zio mu wil got -
no ści i tym sa mym zmniej sze niu za po trze -
bo wa nia na cie pło.

W przy pad ku za mon to wa nych już
no wo cze snych szczel nych okien bez
na wiew ni ków jest moż li wość ich za -
mon to wa nia. W do bo rze ilo ści i ro dza -
jów urzą dzeń po mo że na pew no prze -
szko lo ny mon ta ży sta, do ra dza jąc, ja ki
ele ment i gdzie po wi nien być za mon to -
wa ny. Po dob nie jest z za sto so wa niem
na sad hy bry do wych, jed nak w tym
przy pad ku nie zbęd ne jest opra co wa nie
pro jek tu przez oso bę z upraw nie nia mi
bu dow la ny mi w spe cjal no ści sa ni tar nej
oraz mon taż przez wy spe cja li zo wa ną
fir mę. 

inż. Ma ciej Ja nic ki
czło nek

Sto wa rzy sze nia Pol ska Wen ty la cja

Sche mat – dzia ła nie wen ty la cji hy bry do wej.
1. na sa da hy bry do wa
2. pod sta wa da cho wa
3. prze wo dy wen ty la cyj ne
4. krat ki wen ty la cyj ne
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Z cza sem go to wa no żu rek na wy wa -
rze z włosz czy zny (bez ka pu sty), na wiej -
skiej lub bia łej kieł ba sie, że ber kach i wę -
dzo nym bocz ku. Ale ta jem ni ca żur ku
tkwi ła w do dat kach i tu każ da go spo dy -
ni mia ła swo je se kre ty. Żur ko wi do brze
ro bi ły su szo ne grzyb ki, szczyp ta ma je ran -
ku, pa rę ły żek wiej skiej śmie ta ny i star -
te wiór ki chrza nu. We dług wie rzeń, świą -
tecz ny chrzan przy no sił do mo wi szczę -
ście i zdro wie. I choć w po szcze gól nych
re gio nach Pol ski po tra wy by ły od mien -
ne, to wspól na by ła ser decz ność i ra dość
ze Zmar twych wsta nia. W świę tach Wiel -
kiej No cy kry je się bo wiem tę sk no ta
za po go dą do mu, do stat kiem i zdro -
wiem.

W propozycjach na wielkanocny czas są
po tra wy dro gie i ta nie. Oto kil ka pro po zy -
cji tych dru gich – rów nie smacz nych co te
bar dziej wy szu ka ne i nie ste ty o wie le
droż sze. 

Wiel ka noc ne za jącz ki i ka czusz ki
Skład ni ki: 2 szklan ki mą ki, 20 dag ma -

sła, 2 żółt ka, 10 dag cu kru, cu kier wa ni -
lio wy, tłuszcz do po sma ro wa nia for my.

De ko ra cja: 20 dag cu kru pu dru, garść
drob nych grosz ków, ko lo ro wy ma czek
do de ko ra cji.

Wy ko na nie: Z mą ki, żół tek, ma sła, cu -
kru i cu kru wa ni lio we go przy go to wać
kru che cia sto. Za wi nąć je w fo lię i wło -
żyć na go dzi nę do lo dów ki. Roz wał ko wać
na pla cek gru bo ści pół cen ty me tra. Fo -
rem ka mi (lub za po mo cą sza blo nu z per -
ga mi nu) wy ci nać zwie rząt ka. Uło żyć
na blasz e wy sma ro wa nej tłusz czem
i piec 15-20 mi nut w tem pe ra tu rze 200°C.
Cu kier pu der utrzeć z 2 nie peł ny mi łyż -
ka mi wo dy na gę stą ma sę, po sma ro wać
nią ogon ki i skrzy deł ka ka czu szek oraz
uszy, ogon ki i ła py za jącz ków. Ude ko ro -
wać macz kiem, przy kle ić lu krem oczy
z grosz ków.

Co bar dziej am bit nym i bie głym w sztu -
ce kuch ce nia po le ca my… wła sny, świą -
tecz ny chleb.

Prze pis na świą tecz ny chleb
Le gen da mó wi, że za kwas wy na le -

zio no w Egip cie. Nie wol ni ca za po mnia -
ła o po zo sta wio nej na słoń cu pap ce zbo -
żo wej, któ rą przy go to wa ła so bie na pie -
cze nie plac ków. Prze stra szy ła się, kie dy
zo ba czy ła, że cia sto sfer men to wa ło.
W oba wie, że by nikt nie po są dził jej
o mar no traw stwo – upie kła plac ki. Pod -
czas pie cze nia zo ba czy ła, że nie spo dzie -
wa nie uro sły. 

Tak po wstał za kwas. Co to jest za -
kwas? To mie szan ka mą ki z wo dą. Zo sta -
wio na w cie ple fer men tu je. Za kwas słu ży
do za kwa sza nia i spulch nia nia cia sta.
Z po mo cą za kwa su za czy na się pie cze nie
chle ba. Od sło wa za czy niać wziął się za -
czyn. Pie ka rze uży wa ją ter mi nu za kwas.
Z cza sem do pie cze nia chle ba za czę to uży -
wać droż dży. Dziś za kwa su uży wa się
przede wszyst kim do chle ba żyt nie go. 

Ro bi my za kwas
Skład ni ki: 2 szklan ki żu ru z bu tel ki,

3 szklan ki żyt niej mą ki ra zo wej. Wy ko na -
nie: mie sza my żu rek z mą ką, za gnia ta my.
Po wsta łą pap kę od sta wia my w cie płe miej -
sce na 16 go dzin. Za kwas za cznie fer men -
to wać. Ro bi my cia sto na chleb. Oto jej
skład ni ki: 3,5 szklan ki mą ki żyt niej ra zo -
wej, 2 szklan ki cie płej prze go to wa nej wo -
dy, 1 pła ska ły żecz ka so li i zro bio ny wcze -
śniej za kwas.

Wy ko na nie: Do du żej mi ski wsy pać
mą kę, do dać wo dę, wy mie szać. Do dać za -
kwas. Po so lić. Wy ra biać 40 mi nut. Ręcz -
nie. Na kryć cia sto lnia ną ście recz ką i zo -
sta wić w cie ple na 20 mi nut, że by wy ro -
sło. Po dzie lić na por cje i wło żyć do fo re -
mek kek so wych do 2/3 wy so ko ści. Fo rem -
ki zo sta wić w cie płym miej scu.

Do upie cze nia chle ba w do mu po trzeb -
ny jest pie kar nik, któ ry osią ga tem pe ra tu -
rę 240 °C. Za nim wło ży my chle by do pie -
kar ni ka, trze ba go roz grzać, ile się da.
Przed wło że niem chle bów na le ży je po sma -
ro wać z wierz chu wo dą. Wsta wić do pie -
kar ni ka. Po 30 mi nu tach ob ni ża my tem pe -
ra tu rę do 220 °C. Pie cze my 40 mi nut.

Jak spraw dzić, czy chleb się upiekł?
Wy jąć z for my i za pu kać w spód. Je śli

bę dzie sły chać pu ka nie, chleb jest upie czo -
ny. Je śli nie, chleb trze ba wło żyć do pie -
kar ni ka i do piec. 

Naj waż niej szy ak tor sto łu czy li…
jaj ko!

Nie mo że my o nim za po mnieć bo prze -
cież dzie li my się jaj kiem jak opłat kiem.
Dla cze go? Jaj ko jest za rod kiem no we go
ży cia. Po cząt kiem ży cio wych zmian. Jest
też sym bo lem wiecz no ści, nie śmier tel no -
ści i nie prze mi jal no ści czło wie ka. Jaj ko jest
sym bo lem Wiel kiej No cy. I wia ry, że tak
jak Chry stus po ko nał śmierć, tak i my ją
po ko na my. Nic dziw ne go, że Po la cy nie
wy obra ża ją so bie świąt bez ja jek.

War to zaj rzeć przed świę ta mi do sta rych
ksią żek ku char skich, bo moż na zna leźć
tam praw dzi we cy me sy. Jak ten prze pis:
„Przy świę co nem na Wiel ka noc ja ja wiel -
ką gra ją ro lę. Kła dą je zwy kle na wo dę,
w któ rej się szyn ka ob go to wy wa ną. Tłuszcz
tej że prze ni ka je, przez co są smacz niej sze
jak w pro stej go to wa ne wo dzie. Przez dzie -
sięć mi nut się je w niej trzy ma na wiel kim
ogniu, wyj mu jąc do zim nej rzu ca wo dy, aby
ła twiej sko ru pa z nich ode szła. Ja ja twar -
de słu żą do sa łat, do so sów ta tar skich i in -
nych przy praw”.

A na ko niec coś moc niej sze go…

Chrza nów ka

Skład�ni�ki: 0,25�l�spi�ry�tu�su, 0,5�l�prze�-

go�to�wa�nej�wo�dy, 1�ko�rzeń�chrza�nu�dłu�go�-

ści 15 cm, 1�łyż�ka�mio�du�li�po�we�go.

Wy�ko�na�nie: Spi�ry�tus�zmie�szaj�z prze�-

go�to�wa�ną�wo�dą.�Ko�rzeń�chrza�nu�de�li�-

kat�nie� oskrob� i prze�tnij� na pół.� Za�lej

wód�ką� na czte�ry� dni� i po�staw� na sło�-

necz�nym�pa�ra�pe�cie.�Pa�mię�taj,�że�by�zlać

na�lew�kę�na pią�ty�dzień�i osło�dzić�pod�-

grza�nym�mio�dem.�Prze�fil�tro�wać�przez

bi�bu�łę� i po�da�wać� po kie�li�szecz�ku

do obia�du.�Chrza�nów�ka�po�pra�wia�ape�-

tyt�i od�por�ność,�li�kwi�du�je�skut�ki�prze�je�-

dze�nia.

Oprac. na podstawie materiałów z internetu

Wielkanocne święta radości 
Te go rocz ne Świę ta Wiel ka noc ne przy pa dły na okres roz kwi tu wio sny. Jak wszy -

scy wie my, są to świę ta sym bo li zu ją ce fe no men ży cia, wi tal no ści czło wie ka i ota -
cza ją cej nas przy ro dy. 

Zasiadając za wielkanocnym stołem radujmy się więc wspólnie, w gronie rodziny
i bliskich. 

Po okre sie po stu tra dy cja na ka zu je, aby su to za sta wić świą tecz ny stół. Jak jednak
zrobić to smacznie i niedrogo bo wszak czasy mamy niełatwe...

W starych kronikach podają, że naj waż niej szym po sił kiem od dawna był żu -
rek, który podobno najlepiej wychodzi na ro so le z wiel ka noc nej szyn ki.
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W mi nio nych kil ku mie sią cach wy ko na no re mon ty da chów w bu dyn kach przy ul.
Rost ka 6 (zdję cie nr 1) oraz przy ul. Wol no ści 357 (zdję cie nr 2). W trak cie re ali -
za cji jest mon taż kon struk cji bal ko nów ta ra so wych przy uli cy Biel szo wic kiej 91
(zdję cie nr 3).

Kon ty nu uje my na szą ru bry kę pt.
„Rad ca praw ny od po wia da”. 

Przy po mi na my, że za miesz cza my
w niej od po wie dzi na za da wa ne przez
człon ków i na jem ców Spół dziel ni py ta -
nia w kwe stiach praw nych.

Py ta nia moż na za da wać tak że te le fo -
nicz nie dzwo niąc na nu mer te le fo -
nu 32 278-67-12 wewn. 47, 48, Dział
Człon kow ski – w każ dy pią tek w godz.
10.00-12.00.

Od po wie dzi udzie la rad ca praw ny
Spół dziel ni mgr Bo gu sław Ru mas. 

Skutki 

ustania członkostwa

– Za mie rzam zre zy gno wać z człon ko -

stwa w na szej Spół dziel ni. Ja kie mu szę

w tym ce lu pod jąć kro ki oraz ja kie

skut ki for mal no -praw ne wy ni ka ją dla

mnie z ta kiej de cy zji?

Re zy gna cja z człon ko stwa w Spół dziel -
ni po win na być zło żo na w for mie pi sem -
nej – ina czej bę dzie ona nie waż na. Za da -
tę zgło sze nia re zy gna cji z człon ko stwa
uwa ża się da tę wpły wu ta kie go zgło sze nia
do Spół dziel ni. Re zy gna cja jest po prze -
dzo na okre sem wy po wie dze nia człon ko -
stwa, któ ry wy no si 3 mie sią ce. Roz po -
czy na się on od pierw sze go dnia mie sią ca
ka len da rzo we go na stę pu ją ce go po dniu
zgło sze nia re zy gna cji z człon ko stwa
w Spół dziel ni. Za da tę usta nia człon ko -
stwa w Spół dziel ni uwa ża się dzień na -
stęp ny po upły wie okre su wy po wie dze nia. 

Skut kiem usta nia człon ko stwa jest utra -
ta przy słu gu ją cych praw człon kow skich.
Zgod nie z § 43 Re gu la mi nu okre śla ją ce -
go za sa dy roz li cza nia przy cho dów i kosz -
tów Spół dziel ni w za kre sie go spo dar ki
za so bem miesz ka nio wym oraz za sa dy
usta la nia opłat za lo ka le w Spół dziel -
ni – człon kom Spół dziel ni przy słu gu je
ob niż ka staw ki czyn szu w ko lej nym
okre sie roz li cze nio wym. Na to miast oso -
bom nie po sia da ją cym człon ko stwa, ta -
ka ob niż ka czyn szu nie przy słu gu je. 

Na pod sta wie § 20 pkt 4 Sta tu tu GSM
„Lu iza” w Za brzu, wy pła ta kwot na leż -
nych by łe mu człon ko wi Spół dziel ni z ty -
tu łu udzia łów po win na być do ko na na nie
póź niej niż w cią gu 3 mie się cy od za -
twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go
za rok, w któ rym oso ba upraw nio na wnio -
sła żą da nie o zwrot udzia łów – pod wa -
run kiem, że udzia ły nie zo sta ły na mo cy
uchwa ły Wal ne go Zgro ma dze nia Człon -
ków prze zna czo ne na po kry cie strat Spół -
dziel ni.

1

2

3
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Wy daw ca: Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol no ści 412.
Re da gu je: Ze spół. Na kład 5700 egz.
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Zna cze nie wy ra zów: 

Po zio mo: 3. Wielkanocny symbol na
stole. 6. Wzór bez ska zy. 9. Uja da na ob -
ce go. 10. Nie chęć, ura za. 12. Krew niak
ostu. 14. Osło na lam py. 15. Ptak lub
grzyb. 16. Układ, po ro zu mie nie. 19. Od -
ci nek cza su. 22. Obok huś taw ki na pla cu
za baw dla dzie ci. 25. Wpły wa z kon ta
na kon to. 26. Wie przo we w ga la re cie. 27.
Ptak z ko ra la mi. 28. Taj ny scho wek. 29.
Rzu ca na pod no gi. 32. Śla dy na śnie gu. 35.
Au to z plat for mą ba ga żo wą. 38. Kur su je
w wie żow cu. 39. Po rów no w ro ze gra nym
me czu. 40. Pną cza. 41. Su ro wiec dla
hut. 42. Skle po wa z mar żą. 43. Po le ce nie.

Pio no wo: 1. Wiel ki wy si łek. 2. Świę ta,
pa tron ka pa ra fii ko ścio ła wznie sio ne go
w la tach 1897-1900 przy uli cy 3-go Ma ja. 4.
Od 1 stycz nia, je go wy so kość to 375 zł

w na szej Spół dziel ni. 5. Jaj ka wiel ka noc -
ne ma lo wa ne na ko lor z na nie sio nym bia -
łym wzor kiem. 6. Ja poń skie au to. 7. Li sto -
nosz z se ria lu „Świat we dług Kiep skich”. 8.
Za sadz ka na my szy. 11. Sal to akro ba -
ty. 13. Wiel ka noc ny wy piek. 17. Cia sta
wiel ka noc ne roz rzut nie słod kie, na dzia ne
wszyst kim co się da. 18. Gra wiel ka noc na
po le ga ją ca na ude rza niu pi san ki, pi san -
ką. 19. Nóż do ko ro wa nia. 20. Ruszt. 21.
Dzi da, pi ka. 22. Ozdo ba ro śli ny. 23. Ki no
do mo we. 24. Do gry lub pa sjan sa. 30. Po -
lo wa nie. 31. Śmi gus. 33. Po ko jo wa re wo -
lu cja. 34. Wiel ki przed Wiel ka no cą. 35. Gra
jak wy zwi sko. 36. Są ma lo wa ne co 10 lat
w bu dyn kach znaj du ją cych się w za so bach
GSM „Lu iza”. 37. Łóż ko w ce li.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 19 da dzą roz wią za nie krzy -
żów ki.

INFORMATOR GSM „LUIZA”

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”

41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12, fax: 32 278 23 65

Dział czyn szów: czyn ny w go dzi nach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i świąt oraz
do dat ko wo w każ dy po nie dzia łek w go dzi -
nach od 15.00 do 17.00.
Administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98
czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty kasowe:
w siedzibie Spółdzielni Zabrze, ul. Wolności
412, tylko poniedziałek: w godz. 8.00-16.45.
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98, ponie-
działek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Ru da Ślą ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ści 22
po nie działe k: w godz. 7.45-16.30, wtore k-
czwarte k w godz. 7.45-15.30, piąt ki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Dział techniczny o/Zabrze 32 271 18 94
Dział techniczny o/Ruda Śląska 32 240 11 97
Księgowość 42, 43

Telefon awaryjny: 508 091 556

ISTOTNE TELEFONY:

● ZABRZE
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13
Straż Pożarna 998, 32 271 20 20
Policja 997, 32 277 92 55
Straż Miejska 986, 32 271 80 52
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 788 03 61
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 271 31 15
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 271 39 15
● RUDA ŚLĄSKA
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57
Straż Pożarna 998, 32 244 70 60
Policja 997, 32 244 92 55
Straż Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001
Pogotowie Ciepłownicze 993, 32 248 27 51
Carbo-Energia 32 248 12 35
Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91
Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,
32 244 34 51
Pogotowie Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 242 26 74

Adres strony internetowej GSM ,,Luiza”:
www.gsmluiza.com.pl

e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl


