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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 - podsumowanie. 

 

Rok temu, w biuletynie z grudnia 2015 zamieściliśmy prośbę o przekazywanie wspomnień  

i fotografii związanych z zamieszkaniem w zasobach spółdzielczych. Dzięki przekazanym materiałom oraz 

tym z archiwum Spółdzielni udało się stworzyć opracowanie wydane z okazji jubileuszu 55- lecia naszej 

Spółdzielni. Materiał do druku został opracowany wiosną 2016 roku. Ze względu na wysokie koszty 

wydruku Spółdzielnia podjęła  próby znalezienia dofinansowania. Częściowo się to udało, jednak 

spowodowało to opóźnienie w wydaniu książki.  

Książka, odbiega swym charakterem od dotychczasowych wydawnictw jubileuszowych Spółdzielni. 

Nie znajdziemy tu uporządkowanego rysu historycznego” jubilatki” czy wykazu poprzednich składów 

organów Spółdzielni. Tym razem  postanowiliśmy pokazać Spółdzielnię z innej strony – wspomnień. 

Zajdziemy tam materiały dotyczące budowy pierwszych mieszkań, wspomnienia mieszkańców, informacje 

o działalności spółdzielczego przedszkola, Korelatu czy biblioteki działającej w biurowcu przy ul. 

Kochanowskiego. W książce można obejrzeć dużą ilość fotografii z lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. 

Autorem całości jest p. Krzysztof Dziedzic. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem. 

Książka będzie rozprowadzana bezpłatnie. Każdy członek Spółdzielni może odebrać egzemplarz książki ze 

swojej Administracji czy z siedziby Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5.  Ilość egzemplarzy jest 

ograniczona ( ze względów finansowych wydrukowane zostało 1000 egz. ). Mamy nadzieję, że lektura tego 

wydawnictwa, a w szczególności oglądanie zamieszczonych tam zdjęć będzie przyczynkiem do wielu 

miłych wspomnień. 

Zapraszamy do Administracji lub siedziby Spółdzielni po odbiór książki.  
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 We wrześniu w oleśnickim „Amfiteatrze nad Stawami” odbył się Festyn Rodzinny. Dzięki pięknej 

pogodzie i wielu atrakcjom, które towarzyszyły temu wydarzeniu, przybyli mieszkańcy miło wspominają tą 

imprezę. Większość atrakcji była kierowana do dzieci ale i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie. W trakcie 

festynu mieliśmy okazję oglądać występ zespołu „Poloneziaki” działającego przy Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Bielawie. Występ kilkudziesięcioosobowego zespołu dzieci i młodzieży zrobił duże 

wrażenie na widzach. Profesjonalizm i obycie sceniczne, często bardzo młodych członków zespołu, 

połączone z muzyką i choreografią na bardzo wysokim poziomie zaowocowały bardzo interesującym 

występem. Na scenie nie mogło też zabraknąć dzieci i młodzieży z oleśnickich szkół podstawowych Nr 4 i 6  

oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury.  Pomiędzy występami , prowadzący imprezę p. Aleksander 

Chrzanowski prowadził liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się 

„dmuchańce”  oraz fotobudka, do której ustawiały się kolejki chętnych. Dzięki uprzejmości Oleśnickiego 

Stowarzyszenia Miłośników Techniki OLSENSIUM, można było spróbować swoich sił przy obsłudze 

armaty dywizyjnej D-44  lub usiąść za kierownicą Land Rovera Santana 109. W trakcie festynu Oleśnickie 

Służby Ratownicze przeprowadziły pokaz ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy.  

Najmłodszych zabawiali animatorzy wykonujący pokazy baniek mydlanych, figurki z baloników, można 

było pomalować sobie twarz czy wziąć udział w konkursach sprawnościowych. Cykliści dzięki uprzejmości 

Komendy Powiatowej Policji mogli oznakować swoje rowery, a wszyscy spotkać się z Policyjną maskotką 

Komisarzem Lwem. Na zakończenie festynu dla dorosłych uczestników festynu wystąpiła Kapela Smyki  

mająca duże grono fanów wśród naszych mieszkańców. Dzięki uprzejmości Biblioteki i Forum Kultury 

mieliśmy do dyspozycji profesjonalne nagłośnienie i namioty a do technicznej obsługi imprezy Gminny 

Ośrodek Kultury zaopatrzył nas w duże namioty pełniące funkcję garderoby dla artystów. Wszystkie prace 

związane z ustawieniem namiotów, dowiezieniem sprzętu a po festynie ich demontażem zajęła się 

bezpłatnie firma Zakład Budowlano- Usługowy Pana Stanisława Garbicza, za co również serdecznie 

dziękujemy.  
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Przygotowania do festynu 

 
Występ zespołu „Poloneziaki” – fot. G. Huk 

 
Występ zespołu „Poloneziaki” – fot. G. Huk 
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Punkt malowania twarzy i nie tylko…  fot. G. Huk 

 
Punkt znakowania rowerów.   fot. G. Huk 

 
Eksponaty Stowarzyszenia „Olsensium”   
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Oprócz festynu , który był najważniejszym punktem obchodów w ramach imprez towarzyszących odbyły się 

współorganizowane przez Spółdzielnie następujące imprezy : 36 Międzynarodowy Konkurs Modeli 

Redukcyjnych, Mistrzostw Polski Modeli Redukcyjnych oraz Grand Prix „Małego Modelarza” 

zorganizowane przez Oleśnicki Klub Modelarski ( 9-11 września 2016 ) , wystawa filatelistyczna 

zorganizowana przez Miejskie Koło Filatelistyczne ( 10-13 września 2016 ) oraz turniej szachowy 

zorganizowany przez UKS „Pogoń Oleśnica” ( 29 października 2016 ).   

    

2. Ciepła woda użytkowa. 

 

Zgodnie z obietnicą zawartą w Biuletynie z września br. przedstawiamy Państwu wstępny harmonogram 

realizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w zasobach w Oleśnicy. Harmonogram został sporządzony w 

oparciu o analizę możliwości finansowych nieruchomości ( wielkości środków na funduszu remontowym ) 

oraz innych potrzeb remontowych.  

Rok 2017. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie wykonana w następujących budynkach : Klonowa 4-4e; 

Klonowa  6-6d; Klonowa 12-12d; pl. Zwycięstwa 2-2d; Matejki 13-15; Mickiewicza 4-5a; 11 Listopada 18-

18b; 11 Listopada 19-19b; gen. S. Maczka 3-3b; gen. J. Hallera 8-8d; Małopolna 14-20; ks. Fr. Sudoła 19-

22; mjr. H. Sucharskiego 4-4i; mjr. H. Sucharskiego 10-10g; Kopernika 1-1b; Kopernika 8-8d; 

Podchorążych 1-1c; mjr. H. Sucharskiego 2a-2e.  

 

Rok 2018. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie wykonana w następujących budynkach : Klonowa 2-2b; 

Klonowa 8-8d; Klonowa 10-10d; Klonowa 5-5b; Żeromskiego 1-2; Żeromskiego 6-8; 3 Maja 43-46a; 

Daszyńskiego 7-7c; Daszyńskiego 8-9c; Daszyńskiego 10-10g; gen. S. Maczka 5-5e; Krzywoustego 6-7; ks. 

Fr. Sudoła 23-26; Prosta 2-7; Wojska Polskiego 17-17h; gen. Wł. Sikorskiego 1-1i; Wojska Polskiego 16-

16i mjr.; mjr. H. Sucharskiego 6-6k; H. Sucharskiego 8-8d; Kopernika 7-9a. 

 

Rok 2019. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie wykonana w następujących budynkach : Klonowa 7-7b; M. 

Skłodowskiej-Curie 6-7e; pl. Zwycięstwa 1-1f; Żeromskiego 9-11b; Kilińskiego 10-10b; Kilińskiego 11-

11b; Kilińskiego 12-12b; 3 Maja 42; 3 Maja 42a; Armii Krajowej 3-4; gen. Wł. Sikorskiego 4-4c, Szkolna 2. 

 

Rok 2020. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie wykonana w następujących budynkach : Rzemieślnicza 6; 

Rzemieślnicza 6a; Okrężna 1-6; Mickiewicza 5b; Żeromskiego 12; Reja 1-5; Mościckiego 2-2a; 

Mościckiego 4-4a; Krzywoustego 71 a, b. 

 

Rok 2021. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie wykonana w następujących budynkach : Żeromskiego 14; 

Żeromskiego 15; Lotnicza 1-5a; Przyjaźni 17.  

 

Podany harmonogram, może ulec zmianie, jeżeli w między czasie pojawi się pilna konieczność wykonania 

innych robót budowlanych w ramach funduszu remontowego nieruchomości.  



BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY GRUDZIEŃ 2016 

 

 

6 

 

W październiku br. po raz pierwszy dokonaliśmy rozliczenia kosztów ciepłej wody użytkowej w 

budynku przy ul. Kilińskiego 17-17d. W okresie od czerwca (od momentu wykonania instalacji w budynku) 

do końca września br. mieszkańcy zużyli łącznie  626 m
3
 ciepłej wody. Na podgrzanie wody zużyto 124,80 

GJ ciepła zakupionego od Miejskiej Gospodarki Komunalnej. Koszt zakupionego ciepła to 5 469,35 zł. W 

związku z tym koszt podgrzania 1 m
3
 wody wyniósł : 8,74 zł. Każde z mieszkań zostało rozliczone zgodnie 

ze wskazaniem wodomierza wody ciepłej, który jest zainstalowany w mieszkaniu. Do tego każde z 

mieszkań jest obciążane opłatą stałą w wysokości 5 zł miesięcznie. Kwota ta pokrywa opłaty stałe za moc 

zamówioną do celów ciepłej wody użytkowej.   

Podany koszt nie uwzględnia kosztów zużycia wody.  Ta ilość jednak nie zmienia się po wykonaniu 

instalacji ciepłej wody użytkowej, ponieważ zakładamy, że mieszkańcy w mieszkaniu zużywają tyle samo 

wody przed i po wykonaniu instalacji. Zmienia się tylko sposób przygotowania ciepłej wody. Nie jest ona 

przygotowywana w piecyku gazowym ( tzw. junkersie ) ale jest przygotowywana centralnie w węźle 

cieplnym. Kupowana od MGK jest tylko zimna woda. Część z niej jest podgrzewana centralnie a część 

zużywana bezpośrednio jako zimna. W związku z tym opłata za wodę zimną w mieszkaniu to suma wskazań 

wodomierza wody zimnej i ciepłej.   

Jednocześnie apelujemy do Państwa o nie dawanie posłuchu pojawiającym się informacjom nt. 

ciepłej wody od osób postronnych. Osoby te nie maja dostępu do żadnych danych, a mimo to podają 

rzekome koszty ciepłej wody ( oczywiście bardzo wysokie ). Analizując treść tych wypowiedzi widać, że 

nie wiedzą one nawet w jaki sposób woda jest przygotowywana ale już są pewne podwyżek.  

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu ze służbami technicznymi 

Spółdzielni w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania dotyczące instalacji. Mamy nadzieję, 

że takie spotkanie wyjaśni wszystkie kwestie.   

 

     


