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BIULETYN INFORMACYJNY 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

 

 

Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

 

Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to uzupełni 

Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i czekających spółdzielców zmian.   

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   

        „Zacisze” w Oleśnicy  

 

 

1. Jubileusz spółdzielni. 

 

Szanowni Państwo 

W marcu 2016 r. minie 55 lat istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy. Z okazji tego 

jubileuszu zamierzamy wydać okolicznościową publikację zawierającą archiwalne fotografie i 

wspomnienia członków związane z zamieszkaniem w spółdzielczych zasobach.  

Liczymy, że nie zabraknie wspomnień pierwszych członków „Zacisza” zasiedlających budynki przy ulicach 

Krzywoustego 71a-b, Armii Krajowej 3-4, Matejki 13-15, ks. Sudoła 19-26, Prostej 2-7, a także opowieści o 

początkach osiedla Serbinów mieszkańców bloków przy ulicach Wojska Polskiego i Sikorskiego.  

Liczymy też na udostępnienie zdjęć dokumentujących budowy, nowe bloki, zagospodarowywanie 

podwórek, urządzanie mieszkań, pierwsze uroczystości w nowych mieszkaniach, a także życie w 

spółdzielczych zasobach i funkcjonowanie Spółdzielni w kolejnych latach i dziesięcioleciach, w tym 

działalność kulturalną spółdzielczego klubu „Korelat”. 

Jubileuszowe wydawnictwo otrzymają bezpłatnie wszyscy członkowie SM „Zacisze”. 

Prosimy członków Spółdzielni o niezwłoczne spisanie swoich wspomnień i przekazanie ich (lub przesłanie 

mailem) wraz z danymi kontaktowymi do sekretariatu SM „Zacisze” (zastrzegamy sobie przy tym poddanie 

ich korekcie językowej i stylistycznej). Możliwe jest też nagranie i zredagowanie przez nas wspomnień 

osób, które zgłoszą taką możliwość. 

Prosimy o wypożyczenie tradycyjnych zdjęć papierowych zaopatrzonych w szczegółowy opis (data, 

okoliczność, miejsce, osoby opisane z imienia i nazwiska, w miarę możliwości imię i nazwisko autora 

zdjęcia). Wszystkie po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom. 
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Przekazanie wspomnień i zdjęć jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w wydawnictwie 

jubileuszowym. 

Zgłoszenia, ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do p. Grzegorza Wozińskiego w SM „Zacisze”: 

pok. nr 104, tel. 71 798 20 27, mail: g.wozinski@smzacisze.pl 

 

2. Ciepła woda użytkowa. 

 

 

Od roku 2016 Spółdzielnia zamierza rozpocząć realizację planu wyposażania budynków w centralną 

instalację ciepłej wody użytkowej. Przewidujemy, że realizacja tego zamierzenia obejmie, przede wszystkim  

budynki mieszkalne w Oleśnicy. W roku 2016 planujemy wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej         

( cwu) pilotażowo w jednym budynku,  przy ul. Kilińskiego 17-17d . Chcielibyśmy aby począwszy od roku 

2017 taka instalacja była wykonywana w kilku lub kilkunastu budynkach rocznie.  Nasze plany opierają się 

na wykonanych już instalacjach cwu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Mieszkańcy tej 

Spółdzielni są bardzo zadowoleni z wykonanej instalacji. Zlecona przez nas wstępna analiza kosztów 

wykonania i kosztów eksploatacji ( ceny podgrzania 1 m
3
 wody ) jest zbliżona do kosztów ponoszonych 

przez mieszkańców Spółdzielni w Dzierżoniowie.  Poniżej chcielibyśmy Państwu przybliżyć tematykę 

związaną z cwu oraz przedstawić zalety jej montażu.  

Ciepła woda użytkowa to :  

1. Poprawa bezpieczeństwa. Montaż szczelnej stolarki okiennej spowodował pojawienie się kłopotów z 

funkcjonowaniem wentylacji w mieszkaniach. Efektem tego są zaburzenia w pracy piecyków do 

podgrzewania  wody. Coraz częściej pojawiają się kłopoty z odprowadzaniem spalin. W przypadku 

uszczelnionego mieszkania mamy do czynienia z realnym zagrożeniem zatrucia czadem.  Tlenek 

węgla to bardzo niebezpieczna substancja nie posiadająca zapachu, powodująca omdlenie i mogąca 

doprowadzić do śmierci. Zlikwidowanie piecyków gazowych do podgrzewania wody pozwoli 

wyeliminować  niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla. W sezonie grzewczym 2014 /2015 na 

terenie Polski, Straż Pożarna odnotowała 3 800 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Ponad 2 000 

osób trafiło do szpitala w wyniku podtrucia tlenkiem węgla. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla 

zmarło  61 osób. 

2. Prosty montaż. W węźle cieplnym jest montowany wymiennik, który podgrzewa wodę w instalacji 

ciepłej wody użytkowej w budynku. Podgrzana woda krąży w instalacji. Przewody z ciepłą wodą są 

prowadzone przez piwnice a następnie pionami usytuowanymi w  nieczynnych przewodach 

spalinowych -  zwolnionych po likwidacji junkersów . Montaż instalacji w mieszkaniu trwa kilka 

godzin. W ciągu jednego dnia wykonywane jest podłączenie wszystkich mieszkań w danym pionie. 

Można powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, że lokator rano myje się ciepłą wodą 

podgrzaną w junkersie a wieczorem już z instalacji ciepłej wody użytkowej. 

Prace związane z montażem w mieszkaniu ograniczają się do likwidacji piecyka gazowego, 

połączenia przewodów z ciepłą wodą zamontowanych w przewodzie kominowym z istniejącymi 

przewodami w mieszkaniu oraz montażem wodomierza do ciepłej wody.      

3. Niższe koszty eksploatacji.  Wykonana instalacja ciepłej wody, nie zmieni ogólnej ilości wody 

zużywanej w mieszkaniu. Zmienią się natomiast koszty ponoszone przez mieszkańców. W chwili 

obecnej używacie Państwo gaz do gotowania oraz do podgrzewania wody. Po zmianie gaz będzie 

używany tylko do gotowania. Aby porównać koszty poprosiliśmy projektanta aby określił ile 

kosztuje podgrzanie 1 m
3
 wody przy użyciu piecyka gazowego a ile w oparciu o instalację ciepłej 

wody użytkowej. Przy obliczaniu kosztów podgrzania wody dokonano obliczeń dla piecyka starego 

typu ( o mniejszej sprawności ) oraz nowego typu ( o większej sprawności ). Wyniki tych obliczeń 

przedstawiają się następująco :   

 Koszt podgrzania 1 m
3 

wody w piecyku gazowym starego typu : 25,66 zł 

mailto:g.wozinski@smzacisze.pl
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 Koszt podgrzania 1 m
3 

wody w piecyku gazowym nowego typu : 16,03 zł 

 Koszty amortyzacji piecyka, przeglądy techniczne, naprawy itp. w przeliczeniu na 1m
3 

zużywanej wody : 5, 53 zł 

 Koszt podgrzania 1 m
3 

wody przy zastosowaniu instalacji ciepłej wody użytkowej: 12,79 zł 

 Przy zmniejszonym zużyciu gazu, można będzie zmniejszyć taryfę gazu z W 2.2 na W 1.2. 

Pozwoli to zmniejszyć opłatę stałą z 8,57 zł/miesiąc do 5,76 zł/miesiąc czyli 33,72 zł 

oszczędności rocznej.   

4. Wpływ na środowisko. Ciepła woda uzyskiwana przy wykorzystaniu ciepła sieciowego daje 

najlepszy efekt ekologiczny. Ograniczane jest wydzielanie do atmosfery szkodliwych związków 

chemicznych. Przy rezygnacji z indywidualnych podgrzewaczy wody redukuje się też ilość 

dwutlenku węgla dostarczanego do atmosfery. Redukcja może wynieść nawet 20 %.   

 

Nadchodzące zmiany w przepisach. Od 2017 roku wchodzą w życie bardziej restrykcyjne przepisy 

dotyczące emisji tlenków azotu przez przepływowe podgrzewacze wody. Zmiana ta spowoduje znaczący 

wzrost kosztów produkcji podgrzewaczy wody – nawet 4-5 krotny.  Niektóre firmy np. Bosch prognozują , 

że całkowicie zaprzestana będzie produkcja podgrzewaczy gazowych z otwartą komorą spalania.  

( informacja na podst. „Numer Specjalny Polski Instalator 7-8/2013” ) 

 

Koszt wykonania instalacji i sposób jej realizacji.  Spółdzielnia zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu 

Członków, które odbędzie się w czerwcu 2016 roku podjęcie uchwały mówiącej w wykonaniu instalacji 

ciepłej wody użytkowej i o sposobie jej sfinansowania. Wstępne wyceny określają ten koszt w przeliczeniu 

na 1 mieszkanie w wysokości 1800- 1900 zł. Chcielibyśmy, aby każde „mieszkanie” od roku 2017  wpłacało 

na specjalnie utworzony fundusz kwotę w wysokości 40 zł miesięcznie. Przy takiej wielkości wpłat będzie 

możliwe wykonywanie rocznie w ok. 1000-1100 mieszkań instalacji cwu. W przeciągu 3-4 lat zostałaby 

wykona i sfinansowana instalacja ciepłej wody użytkowej w całych zasobach na terenie Oleśnicy.  

 

Bierutów.  Przedstawione powyżej informacje i obliczenia dotyczą zasobów w Oleśnicy. W Bierutowie 

sytuacja jest bardziej skomplikowana. Budynki przy ul. Zielonej i Kolejowej są zaopatrywane w ciepło z 

naszych, lokalnych kotłowni. W przypadku podjęcia decyzji o wykonywaniu instalacji ciepłej wody 

użytkowej konieczna byłaby praca tych kotłowni przez cały rok. Wiąże się to z innymi kosztami. 

Mieszkania w budynku przy ul. Rynek – Mickiewicza maja indywidualne źródła ciepła i tam nie 

przewidujemy dokonywania instalacji cwu, ponieważ wiązałoby się to z wykonaniem nowej kotłowni  

gazowej lub olejowej, które są bardzo drogie w eksploatacji. Spółdzielnia zleci przeprowadzenie analizy 

kosztów wykonania i eksploatacji instalacji ciepłej wody użytkowej w Bierutowie ( dotyczy zasobów przy 

ul. Zielonej i Kolejowej ). Po otrzymaniu takiej analizy poinformujemy mieszkańców ww. budynków o 

wynikach analizy i wspólnie podejmiemy decyzję  w tej sprawie.       

  

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej informacje zachęcą Państwa do montażu instalacji ciepłej wody 

użytkowej a zarazem rozwieją ewentualne wątpliwości.   
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         POLICJA APELUJE 

 

Mając na uwadze powtarzające się zdarzenia na które policja w codziennej służbie 

patrolowej nie ma większego wpływu , a dotyczą  min. zasobów Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Zacisze ,,. By wszystkim żyło się lepiej, a przede wszystkim 

bezpieczniej należy przestrzegać kilku podstawowych reguł: 

 

1. Chrońmy swoje mienie – dla złodzieja dziecięcy wózek czy też rower pozostawiony na klatce 

schodowej jest łatwym łupem 

2. Zamykajmy drzwi od swych mieszkań i zawsze upewnijmy się, że o tym nie zapomnieliśmy.  

3. Zamykajmy również drzwi balkonowe. Ta przestroga skierowana jest przede wszystkim do osób 

mieszkających na parterach bloków 

       4.Zawsze zamykajmy piwnice, suszarnie czy też pomieszczenia gdzie trzymamy rowery, wózki, sanki.     

          Jeżeli zadbamy o to wspólnie  ochronimy swoje drogocenne przedmioty. 

 5.Zamykajmy drzwi od klatek schodowych. Gdy są otwarte – ułatwiamy nieuczciwym ludziom dostęp    

     do naszych rzeczy. 

5. Dużej gotówki nie trzymajmy w domu. Pieniądze z pewnością będą bezpieczniejsze w banku. 

 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. biura spółdzielni i administracji osiedlowych będą nieczynne. 

Pogotowie techniczne pełnią wyznaczone firmy, do których numery telefonów znajdują się na tablicach 

ogłoszeniowych, a także w książeczkach opłat i na stronie internetowej spółdzielni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


