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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.      PODWYŻKA CEN CIEPŁA. 
 

Od 1 marca zaczęły obowiązywać nowe ceny ciepła dostarczanego do naszych 
zasobów w Oleśnicy. Przewidywaliśmy, że podwyżka cen jest nieunikniona i nastąpi. 
Jednak jej wysokość była dla wszystkich zaskoczeniem. Liczyliśmy się z podwyżką w 
wysokości 30-32 %, natomiast cena ciepła wzrosła znacznie wyżej. Średni wzrost wynosi 
44 % ale niektóre ze składowych rosną ponad 50 % ( cennik ciepła składa się z 4 
głównych pozycji, z czego 2 są opłatami stałymi niezależnymi od faktycznego zużycia 
ciepła a kolejne 2 zależą o ilości ciepła faktycznie zużytego).  

W związku z tak wysoką podwyżką, aby zapewnić właściwą płynność finansową, 
Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą zmuszony był podjąć decyzje o zmianie wysokości 
opłat.  Od 1 kwietnia br. zaliczka na centralne ogrzewanie rośnie z 3,0 zł/m2/m-c do 4,0 
zł/m2/m-c ( podwyżka o 33 % ). Natomiast zaliczka na podgrzanie ciepłej wody 
użytkowej wzrasta z 14,0 zł/m3 do 18,0 zł/m3 ( podwyżka o 29 % ). Wprowadzone 
podwyżki ( procentowo ) są niższe niż ta wprowadzona przez MGK, jest to możliwe ze 
względu na czasowe ( do końca lipca ) obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 5 %. 
Jednak od sierpnia rachunki za ciepło płacone przez Spółdzielnię wzrosną o 18 % ( 
różnica w podatku VAT między 23 a 5 % ). Wprowadzona podwyżka zaliczki 
uwzględnia tą zmianę i powinna pozwolić na koniec roku „wyjść na plus”.  

Nieco odmienna sytuacja jest z naszymi zasobami w Bierutowie. W pierwszej części 
sezonu grzewczego ( od stycznia do maja ) w naszych kotłowniach będziemy spalać 
węgiel zakupiony jeszcze w ubiegłym roku. Udało się nam wtedy zakupić opał w  
korzystnej cenie. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja na rynku węgla w okresie 
maj-czerwiec gdy dokonujemy zakupu na kolejny okres. W chwili obecnej rynek węgla 
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jest całkowicie rozregulowany. Od nowego roku ceny węgla bardzo wzrosły ze względu 
na podwyżki cen innych paliw ( szczególnie gazu ) a teraz ze względu na trwającą wojnę 
w Ukrainie sytuacja ta jeszcze uległa pogorszeniu. Trudno jest nawet przewidywać jakie 
będą ceny węgla. Liczymy jednak, że wiosną rynek nieco się ustabilizuje i być może 
ceny węgla nieco spadną w stosunku od cen obecnych.     

 
2.      ROZLICZENIE CIEPŁA ZA ROK 2021. 
 

W połowie marca będą dostarczane rozliczenia ciepła za miniony rok. Niestety w 
ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczący wzrost zużycia ciepła w naszych zasobach. W 
stosunku do roku 2020 łącznie w naszych budynkach w Oleśnicy zużyto o ok. 14 % 
więcej ciepła. Prawdopodobną przyczyną takiego wzrostu była trwająca w ubiegłym roku 
pandemia COVID-19. Praktycznie przez całe pierwsze półrocze 2021 r obowiązywała 
nauka zdalna w szkołach. W drugiej połowie roku co prawda nie wprowadzono nauki 
zdalnej ale w związku z wysoką zachorowalnością wiele osób przebywało w domach a 
część dzieci pozostawała w domu ze względu na wprowadzane kwarantanny dla 
poszczególnych klas czy oddziałów przedszkolnych. Generalnie wiele osób bardzo 
ograniczyło swoje wyjścia czy wyjazdy i większość czasu spędzało w domach. Wiele 
firm wprowadziło możliwość pracy zdalnej. Wszystkie te przyczyny spowodowały, że w 
bardzo wielu mieszkaniach mieszkańcy przebywali w swoich domach praktycznie całą 
dobę. W normalnej sytuacji, w godzinach 8-15 w większości mieszkań, lokatorzy 
wychodzą z domu do szkoły czy pracy i przykręcają ogrzewanie. Jeżeli jednak ten 
porządek dnia został zaburzony, to konieczne było zwiększone ogrzewanie mieszkań w 
momencie gdy mieszkańcy pozostawali w domach. To niestety odbiło się na zużyciu i na 
kosztach. Dodatkowo od marca 2021 roku obowiązywały nowe wyższe ceny ciepła. 
Podwyżka nie była tak dotkliwa jak w tym roku, ale również wpłynęła na wzrost 
kosztów.  

Rozliczenie ciepła dla wielu mieszkań będzie o wiele bardziej dotkliwe niż w za rok 
2020. W otrzymanych rozliczeniach widzimy bardzo duży wzrost dopłat, a w nielicznych 
mieszkaniach zwroty są raczej symboliczne. 

Wszystkie osoby, które nie są w stanie jednorazowo uregulować ewentualnej dopłaty 
do ciepła, mogą wystąpić do Spółdzielni o rozłożenie jej na raty ( maksymalnie 6 rat ). 
Wnioski takie należy składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
Kochanowskiego 5 lub drogą mailową na adres : zacisze@smzacisze.pl  Gotowy druk 
można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni w zakładce WNIOSKI I DRUKI lub 
otrzymać w siedzibie Spółdzielni. Można również samodzielnie napisać taki wniosek.  

W przypadku nadpłaty będzie ona zaliczona na poczet opłat czynszowych za 
mieszkanie. Jeżeli ktoś chciałby aby nadpłata została przelana na jego konto, to musi 
osobiście złożyć taki wniosek (druk można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni w 
zakładce WNIOSKI I DRUKI lub otrzymać w siedzibie Spółdzielni). Konieczne jest 
osobiste złożenie druku w celu potwierdzenia tożsamości składającego wniosek. 

W przypadku zastrzeżeń do otrzymanego rozliczenia ciepła można złożyć reklamację. 
Reklamacja powinna być złożona na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
rozliczenia.    
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3.       PLAN REMONTÓW  NA 2022 ROK. 

 
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” na swym posiedzeniu w dniu 

28 grudnia 2021 r., podjęła uchwałę zatwierdzającą plan remontów na rok 2022. Na 
podstawie tej uchwały będą realizowane prace remontowe w zasobach spółdzielczych na 
terenie Oleśnicy i Bierutowa.     

W listopadzie ubiegłego roku, wzorem lat ubiegłych dostarczyliśmy do Państwa 
skrzynek pocztowych informację dotyczącą planów remontowych: potrzeb i propozycji 
prac remontowych na rok 2022 ale również na lata przyszłe. Na początku grudnia 
odbywały się konsultacje z mieszkańcami w tych sprawach, w trakcie których można było 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanych prac a także złożyć 
własne wnioski w sprawach remontów. Po konsultacjach, Komisja GZM Rady 
Nadzorczej wraz z przedstawicielami działu technicznego Spółdzielni przeanalizowali 
wszystkie złożone propozycje i sugestie. Część z nich mogła być przyjęta do planów , 
niektóre np. ze względu na brak środków finansowych lub konieczność wykonania 
pilniejszych prac muszą poczekać na swoją realizację.  
Poniżej przedstawiamy zestawienie planowanych prac remontowych do wykonania w 
2022 roku w poszczególnych nieruchomościach. Dla większości zaplanowanych na ten 
rok prac udało się już wyłonić wykonawców (w drodze przetargów). Część prac, 
szczególnie tych wykonywanych wewnątrz budynków, już się rozpoczęła. Inne będą 
realizowane w trakcie roku.  

    

 Nieruchomości mieszkalne w Oleśnicy. 
1. ul. Klonowa 2-2b. Wymiana okien piwnicznych oraz docieplenie stropodachu 

obejmujące dosypanie dodatkowej warstwy izolacji (do grubości obowiązującej 
obecnie) oraz ocieplenie kominów w części stropodachowej.  

2. ul. Klonowa 4-4e, 6-6d, 8-8d, 10-10d. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii 
zasilających ) wraz z remontem instalacji elektrycznej w piwnicach – I etap – budynki 
klonowa 4-4e oraz 6-6d. W roku ubiegłym nie udało się znaleźć wykonawcy i prace te 
zostały przeniesione do realizacji w roku bieżącym. Dodatkowo zaplanowano montaż 
uzupełniający stojaków na rowery.  

3. ul. Klonowa 5-5b; 7-7b. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających ).    
4. ul. Klonowa 12-12d. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających ) do mieszkań. 

W roku ubiegłym wykonawcę prac wyłoniono jesienią i prace te zostały przeniesione 
do realizacji w roku bieżącym. 

5. ul. M. Skłodowskiej-Curie 6-7e. Zmiana usytuowania zaworów odcinających wodę  
w piwnicach. Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku i korytarzy piwnic. 
Wymiana wybranych pionów wodociągowych i kanalizacyjnych. Remont fragmentu 
kanalizacji deszczowej. Remont chodnika – szczyt budynku.  

6. pl. Zwycięstwa 1-1f. Remont dźwigów osobowych–kontynuacja prac z 2021 r. 
7. pl. Zwycięstwa 2-2d. Remont balustrady i konstrukcji schodów wejściowych na taras 

budynku – wejście od strony ul. Sinapiusa. 
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8. ul. J. Matejki 13-14-15. Wykonanie remontu instalacji gazowej. Wykonawcę 
wyłoniono w przetargu w roku ubiegłym, jednak ze względu na pandemię  prace te 
zostały przeniesione do realizacji na rok bieżący. 

9. ul. Rzemieślnicza 6, 6a. Remont instalacji gazowej budynki Rzemieślnicza 6a. 
Wykonawcę wyłoniono w przetargu w roku ubiegłym, jednak ze względu na 
pandemię  prace te zostały przeniesione do realizacji na rok bieżący. Docieplenie 
stropodachu obejmujące dosypanie dodatkowej warstwy izolacji (do grubości 
obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów w części stropodachowej.  

10. ul. Szkolna 2. Wymiana grzejników na klatce schodowej.  
11. ul. Okrężna 1-6. Docieplenie ścian zewnętrznych elewacji od podwórza–kontynuacja 

prac z 2021 r. Redukcja grzejników na klatkach schodowych oraz montaż zaworów 
termostatycznych na grzejnikach w suszarniach.  

12. ul. J. Kilińskiego 17-17d. Remont instalacji gazowej – wymiana wewnętrznej 
instalacji w mieszkaniach. Malowanie klatek schodowych.  

13. ul. J. Kilińskiego 10-10b, 11-11b, 12-12b, S. Żeromskiego 9-11b. Kontynuacja 
realizacji dobudowy wiatrołapów – klatki Żeromskiego 11a; 11b. Remont chodników. 
Remont cząstkowy kanalizacji zewnętrznej. 

14. ul. Żeromskiego 1-2. Wykonanie wymiany instalacji gazowej. W roku ubiegłym 
wykonawcę prac wyłoniono jesienią i prace te zostały przeniesione do realizacji w 
roku bieżącym. 

15. ul. Żeromskiego 6-8. Remont instalacji elektrycznej w piwnicy. W roku ubiegłym nie 
udało się znaleźć wykonawcy i prace te zostały przeniesione do realizacji w roku 
bieżącym. Wymiana zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach.  

16. ul. 3 Maja 42, 42a, 43-46a, ul. S. Żeromskiego 12, 14, 15 oraz ul. A. Mickiewicza 
4-5a, 5b. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających ) do mieszkań w 
budynkach przy ul. Mickiewicza 4-5a. Malowanie klatek schodowych w budynku 
przy ul. Mickiewicza 4-5a. Modernizacja instalacji wod.-kan. – wybrane elementy 
instalacji w budynkach w nieruchomości. 

17. ul. M. Reja 1-5. Remont instalacji gazowej – wymiana wewnętrznej instalacji w 
mieszkaniach.  

18. ul. 11 Listopada 18-18b, 19-19b. Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku w 
piwnicach wraz z korytarzami piwnic.   

19.  ul. I. Daszyńskiego 7-7c, 8-9c. Wymiana zaworów w węźle c.o. dla budynku  
Daszyńskiego 8-9c . Remont kominów w części ponad dachem- budynek Daszyńskiego 
7-7c.  

20. ul. gen. S. Maczka 3-3b. Montaż na klatkach lamp LED. Wymiana zaworów i głowic 
termostatycznych.   

21. ul. I. Daszyńskiego 10-10g. Remont kominów w części ponad dachem klatki 10-10c. 
22. ul. gen. S. Maczka 5-5e.  Docieplenie kominów w części strychowej. Wymiana 

grzejników c.o. na klatkach schodowych. 
23. ul. I. Mościckiego 2-2a; 4-4a. Wymiana okien klatek schodowych oraz remont 

zniszczonej zabudowy z pustaków szklanych – częściowe zamurowanie otworu i 
montaż okna.   
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24. ul. gen. J. Hallera 8-8d. Remont zadaszeń klatek schodowych. Docieplenie 
stropodachu  w części płaskiej dachu .  

25. ul. B. Krzywoustego 71 a, b. Wykonanie daszków nad wejściami do klatek 
schodowych.. 

26. ul. B. Krzywoustego 6-7. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie dodatkowej 
warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów w 
części stropodachowej.  

27. ul. ks. Fr. Sudoła 19-22; 23-26. Wymiana wybranych pionów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - kontynuacja. Remont instalacji gazowej – klatki 19 i 20.  

28. Ul. Prosta 2-7. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających ) – Prosta 6 i 7.  
Malowanie klatek schodowych – Prosta 4 i 5 (po wymianie WLZ ). Wymiana 
wybranych pionów wodociągowych i kanalizacyjnych.   

29. ul. gen. Wł. Sikorskiego 1-1i, ul. Wojska Polskiego 16-16i. Wymiana zaworów i 
głowic termostatycznych – budynek Sikorskiego 1-1i. Remont posadzki w piwnicy – 
Sikorskiego 1a, 1c, 1d, 1e.  

30. ul. Wojska Polskiego 17-17h. Wymiana zaworów i głowic termostatycznych. 
31. ul. mjr. H. Sucharskiego 4-4i, 6-6k, 8-8d, 10-10g. Malowanie klatek schodowych w 

budynkach : Sucharskiego 4-4i oraz 8-8d.     
32. ul. M. Kopernika 1-1b; 7-9a. Remont chodnika wzdłuż drogi wewnętrznej. 

Docieplenie pilastrów ( wąskich płyt kasetonowych o szer. 40-50cm ). Remont placu 
zabaw.  

33. ul. Lotnicza 1-5a; ul. Przyjaźni 17. Zabudowa szachtów instalacyjnych.  
34. ul. M. Kopernika 8-8d. Remont instalacji elektrycznej w piwnicy. Wymiana pompy 

c.o. w węźle cieplnym.  
35. ul. Podchorążych 1-1c. Remont instalacji elektrycznej w piwnicy. W roku ubiegłym 

nie udało się znaleźć wykonawcy i prace te zostały przeniesione do realizacji w roku 
bieżącym. Remont chodnika – dojście do osłony śmietnikowej.  

36. ul. gen. Wł. Sikorskiego 4-4c. Remont dachu nad węzłem c.o. 
37. ul. mjr. H. Sucharskiego 2a-2e. Remont instalacji elektrycznej w piwnicy. W roku 

ubiegłym nie udało się znaleźć wykonawcy i prace te zostały przeniesione do 
realizacji w roku bieżącym. Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku. Remont 
balustrad schodowych – wymiana pochwytów poręczy.  
 

 Nieruchomości mieszkalne w Bierutowie. 
1. ul. Rynek 1-2; ul. A. Mickiewicza 1-3-5-7. Kontynuacja ocieplenia ścian 

zewnętrznych – ściana szczytowa budynku Rynek 1-2 strony ul. Mickiewicza .  
2. ul. Kolejowa 9-9b. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie dodatkowej 

warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów w 
części stropodachowej.  

3. ul. Kolejowa 11-11b. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie dodatkowej 
warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów w 
części stropodachowej. Remont chodnika.  

4. ul. Zielona 7a-7c, 8-8e, 9-9d, 10-10c. Malowanie elewacji budynku Zielona 10-10c. 
Remont wybranych loggii.  
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W budynkach przy Armii Krajowej 3-4 oraz Małopolnej  w bieżącym roku nie 

zaplanowano robót remontowych. Ponadto w zależności od potrzeb i możliwości w 
nieruchomościach, na bieżąco są wykonywane inne drobne roboty, nie ujęte w 
powyższym zestawieniu.      

 
4.       ZMIANY W SYSTEMIE NADAWANIA SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO 

 
Poniżej ponawiamy informację z grudniowego wydania Biuletynu dotyczącą zmian w 

nadawaniu sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.  
 
Na 28 marca 2022 r planowana jest na terenie naszego województwa zmiana sytemu 

nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, z której korzysta wielu mieszkańców naszych 
zasobów. Chodzi tu o sygnał telewizyjny dostarczany z anteny zbiorczej.  W związku z 
powyższym część telewizorów ( szczególnie starszych ) może nie być przystosowana do  
odbioru sygnału w nowym systemie ( DVB-T2 HEVC ). Prosimy już teraz zainteresować 
się tą sprawą i sprawdzić czy Państwa telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału w 
nowym systemie. Jeżeli okaże się, ze telewizor nie jest do tego przystosowany to są dwie 
możliwości:  albo wymiana telewizora na model, który będzie odbierał sygnał DVB-T2 
HEVC , albo zakup „przystawki” do obecnego telewizora, która pozwoli oglądać 
programy w nowym systemie.  Po 28 marca 2022 nie będzie można oglądać naziemnej 
telewizji cyfrowej przy użyciu odbiorników nie obsługujących systemu DVB-T2 HEVC. 
Zmiana ta nie dotyczy osób, które korzystają z telewizji kablowej lub satelitarnej.  

Wprowadzana zmiana dotyczyć będzie całego terytorium Polski ( podzielona jest na 
etapy i ma się zakończyć 27 czerwca 2022 r ), ale województwo dolnośląskie będzie nią 
objęte w I etapie już od marca 2022 r. . Więcej informacji na ten temat znajdziecie 
Państwo w Internecie ( np. na stronie https://emitel.pl/refarming/  ) Temat ten będzie też 
zapewne poruszany w prasie i programach telewizyjnych.  

 

   
 
 


