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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
        „Zacisze” w Oleśnicy 

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”.

BIULETYN INFORMACYJNY SM ,,ZACISZE” W OLEŚNICY — MAJ 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w Oleśnicy zwołał Walne Zgromadzenie  
Podzielone na 5 części w terminie od 30 maja do 3 czerwca 2016r. Zawiadomienie o Terminie 
Walnego Zgromadzenia danej części zostało wysłane do każdego członka Spółdzielni. 
Zawiadomienie zawiera proponowany porządek obrad oraz informację że: Sprawozdanie Zarządu 
Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2015r. i projekty uchwał, 
będą wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5 pokój 102 oraz 
w biurze Administracji w Bierutowie ul. Zielonej 10 w dniach od 16 maja do 3 czerwca 2016r 
w godzinach urzędowania. Każdemu członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z wyżej 
wymienionymi dokumentami. 
 Przedstawiamy Państwu wybrane informacje ze sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółdzielni Mieszkaniowej ZACISZE  w 2015 roku.
 
 I. Działalność członkowsko- mieszkaniowa
   Spółdzielnia nasza zrzesza 4263 członków z tego 1884 członków posiada spółdzielcze prawo  
  do lokalu , 1812 członków posiada odrębne prawo własności  lokalu mieszkalnego, a 312   
  członków oczekuje na lokal w spółdzielni, 70 członków posiada tylko garaż. Spółdzielnia   
  zarządza zasobami mieszkaniowymi w Oleśnicy i Bierutowie w łącznej ilości  3976 lokali, 
w tym:

ü 63 mieszkania spółdzielcze lokatorskie 
ü 2003 mieszkań spółdzielczych własnościowych
ü 1910 mieszkania stanowiące odrębną własność

 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

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.
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Majątek Spółdzielni według stanu na 31.12.2015r. to:
2· 3976 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 201 005 m

2· 129 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej 10 939 m
2· 264 garaży o powierzchni użytkowej 4 270 m

II. Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

Koszty eksploatacji ponoszone przez Spółdzielnię w 2015 roku na utrzymanie zasobów 
mieszkaniowych pokrywane są z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych.  
Koszty dotyczące lokali mieszkalnych obejmują: 
 - koszty eksploatacji podstawowej  -                                            4.902.983,11 zł
 - odpisy na fundusz remontowy -                                                  3.633.993,30 zł
 - koszty centralnego ogrzewania -                                                3.894.759,64 zł
 - koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków -           2.601.907,84 zł  
 - koszty wywozu nieczystości -                                                       515.720,00 zł      
 - koszty eksploatacji dźwigów osobowych -                                   120.673,78 zł
 - koszty eksploatacji domofonów -                                                   42.469,08 zł
 - podatek od nieruchomości -                                                          146.565,78 zł
 
Rada Nadzorcza Uchwałą nr 10/2014 z dnia 16.09.2014 roku zatwierdziła obowiązujące od 
1 stycznia 2015 roku stawki opłat eksploatacyjnych oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. 
W trakcie roku uchwała ta została zmieniona:
 1. Uchwałą nr 13/2014 RN z dnia 22.12.2014 r.- zmiana dotyczyła opłat na fundusz remontowy
  nieruchomości. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2015r.
 2. Uchwałą nr 5/2015 RN z dnia 31.03.2015 r.- zmiana dotyczyła opłat za gospodarowanie 
  odpadami komunalnymi w zasobach w Bierutowie. 
  Uchwała weszła w życie z dniem  1 maja 2015 r.
 3. Uchwałą nr 7/2015 RN z dnia 29.05.2015 r.- zmiana dotyczyła opłat za gospodarowanie  
  odpadami komunalnymi w zasobach w Oleśnicy oraz zmiany ceny wody i odprowadzania 
  ścieków. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
 4. Uchwałą nr 12/2015 RN z dnia 15.09.2015 r.- zmiana dotyczyła nowego podziału kosztów  
  Zarządu w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Kopernika 13. Uchwała weszła 
  w życie z dniem 1 października 2015 r.

III. Koszty centralnego ogrzewania w SM „Zacisze” za 2015r.

 Sezon grzewczy w 2015 r.  obejmował 219 dni i w porównaniu do 2014 r. był dłuższy o 3 dni. 
Rok 2015 był cieplejszy , gdyż średnia temperatura w 2015 r. wynosiła + 7,33 °C, a w roku 
20 wynosiła + 6,57 °C.
 Koszty centralnego ogrzewania w roku 2015 wyniosły 4 056 393,03 zł. Dla porównania w roku 
2014 koszty zamknęły się kwotą 4 111 012,28 zł.     
 W 2015 roku zużyliśmy 61305GJ tj. o 1563 GJ więcej niż w roku 2014 – 59742 GJ.
Pomimo, iż w 2015 roku zużyliśmy większą ilość GJ to koszty ogółem  centralnego ogrzewania 
zakupionego w MGK zmniejszyły się. Po przeprowadzeniu analizy, Spółdzielnia zmniejszyła ilość 
zamówionej mocy dla tych budynków, gdzie zostały wykonane prace termo modernizacyjne. 
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 Od stycznia 2015 roku zamówiona moc dla całych zasobów mieszkaniowych w Oleśnicy wynosi   
9,684 MW a w ubiegłych latach wynosiła 10,369 MW.
 W związku z tym nadwyżka na c.o. do rozliczenia z członkami w 2015 roku wyniosła 
 1 858 095,23zł i jest większa niż w roku 2014 o  58 307,60 zł. Rozliczenie zaliczki nastąpiło   
 miesiącu kwietniu 2016 roku.

IV. Gospodarka zimną wodą i odprowadzanie ścieków.

 W zakresie remontów i eksploatacji instalacji wodno - kanalizacyjnej wykonano w 2015r.:
 1. Wymianę częściowej instalacji wodociągowej (poziomy rozprowadzające wodę) wraz                 
 z zaworami:
 - w budynku przy ul. Kilińskiego 17-17d
 - w budynku Ks. Sudoła 19-22; 23-26
 - w budynku ul. Prostej 2-7
 2. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej w oparciu o wcześniej wykonane pomiary kamerą  
  inspekcyjną przy ul. Ks. Sudoła 22.
 3. Wymianę dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Żeromskiego 14.
 4. Wymianę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku ul. Ks. Sudoła 25.
 5. Wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przykanalikiem przy budynku 
  przy ul. Klonowej5a, oraz Kopernika 7a.
 6. Dokonano wymiany pionu kanalizacyjnego, wodnego w budynku ul. Mickiewicza 4b, 
  oraz wymieniono odcinki instalacji sanitarnej w piwnicach w budynku przy  ul. Małopolnej 
  14-20 (wyeliminowano zalewanie piwnic fekaliami).
 7. Dokonano wymiany przykanalika sanitarnego do budynku przy ul. Sucharskiego 6f.
 8. Wykonano I etap wymiany wodomierzy mokrobieżnych FRANCO w ilość 3.759 szt.                               
 w mieszkaniach i 238 szt. w pomieszczeniach wspólnych, komorach c.o, lokalach użytkowych,  
 na wodomierze dostosowane do odczytu radiowego w zasobach w Oleśnicy i Bierutowie
 Wyeliminowano w ten sposób uciążliwy odczyt fizyczny wodomierzy w mieszkaniach oraz
 zapewniono jednoczesny odczyt wszystkich wodomierzy.

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że na dzień 31.12.2015 r. średnia różnica w bilansie wody  
w Oleśnicy wynosiła 1,37 % (na koniec grudnia 2014 r. było 1,76%, na koniec grudnia 2013 r. było 
2,25% , na koniec grudnia 2012 r. było 3,28%, na koniec grudnia 2011 r. było 4,07%, na koniec 
grudnia 2010 r. 7,86%). Uzyskano więc dalszą poprawę w bilansie gospodarowania wodą.
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V. Remonty zasobów mieszkaniowych.

 Na roboty  remontowe finansowane z funduszu remontowego nieruchomości wydatkowaliśmy  
 kwotę   2 747 992,62 zł w ramach  której:

w Oleśnicy

 1. Pomalowano 22 klatki schodowe w budynkach ul.. Klonowa 8-8d i 10-10d, Kilińskiego 
  10-10b , 11-11b, 12-12b, Żeromskiego 12, Żeromskiego 14, Żeromskiego 15 
  za 235 723,00 zł;
 2. Wykonano malowanie korytarzy piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynku 
  ul. Kopernika 1-7-9a , Kopernika 8-8d,  Sucharskiego 2a-2e oraz Pl. Zwycięstwa 1-1f 
  za  łączną  kwotę  33 968,01 zł;
 3. Dokonano wymiany pokrycia części płaskiej dachu budynku przy ul. Hallera 8-8d za kwotę 
  38.768,00 zł.
 4. Wyremontowano 7 podestów ze schodami do klatek schodowych  za 74.650,00 zł;
 5. Ocieplono fragmenty ścian zewnętrznych budynków  za sumę  143.460,01 zł;
 6. Przemurowano, ocieplono , wyremontowano kominy na sumę  190.580,37 zł;
 7. Wykonano naprawę bądź przebudowę wiatrołapów wraz z wymiana drugich drzwi na łączną
  sumę  64.294,10 zł; 
 8. Wyremontowano chodniki  oraz zamontowano stojaki na rowery za kwotę  95.530,95 zł;
 9. Wykonano remonty loggii  loggii oraz balkonów za łączną kwotę 297.849,24 zł;
 10. Wypłacono za wymianę okien i posadzek w mieszkaniach za 339.617,60 zł;
 11. Wyremontowano dźwigi osobowe w zasobach za sumę  26.676,23 zł;
 12. Wymieniono okna klatek schodowych, piwnic oraz naświetle punktowca ( Rzemieślnicza 
  6a) za 186.076,46 zł;
 13. Wykonano nowe opaski przy budynkach wraz z izolacją ścian fundamentowych  ..........
  (ul. M.Reja 1-5) za kwotę  51.478,91 zł;
 14. Wykonano wymianę wyłazów dachowych w budynkach  za  39.150,00 zł;
 15. Dokonano mycia i odgrzybienia elewacji wybranych budynków za sumę 59.020,02 zł;
 16. Dokonano wymiany wymienników c.o., zaworów pomp obiegowych wraz z wymianą
  naczynia zbiorczego  i  izolacji instalacji c.o.  za  62.537,03 zł.
 17. Wymieniono częściowo instalację wodociągową i przyłącze sanitarne za  61.971,09 zł;
 18. Wykonano inne roboty remontowe instalacji c.o., wod-kan za 83.435,28 zł;
 19. Wyremontowano wewnętrzne instalacje elektryczne za 37.255,92 zł;
 20. Zamontowano lampy z czujnikiem ruchu w wejściach oraz na klatkach schodowych 
  za  51.718,21 zł;
 21. Dokonano modernizacji domofonów w zasobach  za 22.100,00 zł;
 22. Wymieniono główne rozdzielnie lokatorskie w budynku ul. Krzywoustego 71 a,b 
  za sumę 15.728,22 zł;
 23. Wykonano remont części instalacji odgromowych na budynkach  za 84.777,05 zł.
 24. Dokonano nasadzeń oraz rewitalizacji terenów zielonych SM za 51.531,19 zł;
 25. Wykonano inne prace remontowe budowlane za  147.747,13 zł;
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w Bierutowie

 1. Wypłacono za wymianę stolarki okiennej za 15.532,40 zł ;
 2. Wykonano wymianę okien klatek schodowych budynku ul. Rynek-Mickiewicza  za 22.000 zł;
 3. Wykonano wymianę wyłazów dachowych  za 3.042,00 zł;
 4. Wymieniono drugie drzwi wejściowe do klatek schodowych budynków przy ul. Zielonej 9-10
  za 22.356,00 zł,
 5. Wykonano remont chodników  na sumę  76.158,01 zł;
 6. Dokonano zmiany instalacji elektrycznej piwnic w budynkach przy ul. Zielonej 7-8 ...
  za  sumę  67.400,00  zł;
 7. Zamontowano lampy z czujnikiem ruchu w wejściach oraz na klatkach schodowych...
  za  sumę 21.792,41  zł;
 8. Wykonano inne roboty remontowe na łączną kwotę 18.067,78 zł.

Z centralnego funduszu remontowego wydatkowano kwotę  415.688,29 zł  na następujące zadania:

 1.   roboty remontowe na budynkach usługowych przy ul. Kopernika 13 na sumę   6.933,88 zł,
 2.   remont hali w budynku SM ul. Kochanowskiego 5a,  za  33.853,01 zł,                                                
 3.  naprawiono urządzenia zabawowe, wykonano malowanie urządzeń i placów zabaw .........
  na  kwotę  48.783,60  zł;
 4.  wymieniono ławki parkowe i drobne elementy zewnętrzne w zasobach  za  25.965,70 zł;
 5.  wykonano roboty remontowe w lokalach  usługowych za  łączną sumę  58.386,67 zł;
 6.  wykonano  modernizacje  RTV – podłączenie  mieszkań  za  8.879,87 zł;
 8.  wykonano docieplenie  części strychu budynku przy ul. gen. Maczka 5c-5e................... 
  za kwotę  24.361,04 zł;
 9.  wyremontowano elewacje oraz część chodników budynku ADS nr 2 ul. Sucharskiego 2....... 
  za  kwotę 101.042,02 zł;
 10. wykonano remont podcienia budynku przy lokalach – Pl. Zwycięstwa 1.......................... 
  za kwotę 15.106,62 zł;
 11. wyremontowano osłony śmietnikowe za łączną kwotę  1.859,06 zł;
 12. wymieniono grzejniki w lokalach usługowych  za 5.992,39 zł;
 14. wymieniono pompę i zabezpieczenie w kotłowni przy ul. Zielonej 7 w Bierutowie   ............ 
  za sumę  2.093,48 zł;
 15.  dokonano remontu chodników w mieniu SM na kwotę  56.565,41 zł;
 16. została wykonana dokumentacja techniczna parkingu przy budynku GZM  .............
  za sumę  6.000,00 zł;
 17.  wykonano inne roboty remontowe oraz pokryto szkody na łączną kwotę   19.865,54 zł.



VI. Działalność finansowa.

Stan majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r. ujęty w bilansie zamyka się kwotą  
51.205.298,10 zł.
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku sporządzony 
jest w wariancie porównawczym. 
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 Na działalności podstawowej – czyli na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na dzień 
31.12.2015 r. wystąpiła nadwyżka na nieruchomościach w wysokości 1.304.870,29zł natomiast 
niedobór na nieruchomościach wyniósł 44.424,72 zł. Wielkości te zostaną rozliczone zgodnie                  
z art.6 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
 Dochód uzyskany z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, w kwocie 
1.722.750,06 zł. przedstawiamy w rachunku zysków i strat jako zysk brutto, pomniejszany jest 
o podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 433.921,00 zł i tak otrzymany zysk netto 
w kwocie 1.288.829,06 zł., zostanie podzielony zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 Zarząd będzie proponował przeznaczenie wyniku na częściowe pokrycie kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi, na zwiększenie centralnego funduszu remontowego Spółdzielni oraz na 
pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności społecznej, oświatowej 
i kulturalnej – imprezy kulturalne związane z obchodami Jubileuszu 55-lecia działalności naszej 
Spółdzielni.
 Na prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie eksploatacji i remontów poważny wpływ 
miało również zadłużenie członków z tytułu opłat eksploatacyjnych, spłaty kredytów 
długoterminowych, oraz najemców z tytułu czynszu za najem, co przedstawia poniższa tabela. 

Treść  
Stan na koniec

2014 roku*

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi                18.498,7               17.908,8

B. Koszty działalności operacyjnej   17.659,8 17.032,0

C. Zysk ze sprzedaży      838,9   876,8

D. Pozostałe przychody operacyjne     893,2   128,8

E. Pozostałe koszty operacyjne     193,7   123,3

F. Zysk z działalności operacyjnej    1.538,4   882,3

G. Przychody finansowe      184,7   184,6

H. Koszty finansowe       0,4    0,0

I.  Zysk z działalności gospodarczej    1.722,7  1.066,9

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych      0,0    0,0

K. Zysk brutto      1.722,7  1.066,9

L.  Podatek dochodowy      433,9   235,2

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku     0,0    0,0

N. Zysk netto      1.288,8   831,7

Stan na koniec

2015 roku*
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5,41%
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5,31%
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5,50%
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68.421,47

2,27%

1.720

936.814,14

4,98%

Lp.

1.

2.

3.

Treść Jednostka
miary

Stan na 31.12 ...

Liczba osób 
i najem.zalegaj.

Kwota zaległ. lok.
mieszk kredyt,najem

Wskaźnik  zaległości 

2013 r.            2014 r.               2015 r.         2015 r.              2015 r. 

razem razem lok. mieszk. lok. użytk. razem

os.

zł

%
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Kredyty mieszkaniowe spłaca obecnie tylko 8 osób. Zalega z opłatami 7 osób, z czego 4 osoby  
zalegają z opłatami powyżej 4 kwartałów. Osoby te również mają problemy z opłatami za 
mieszkanie.
W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku Zarząd wraz z pracownikami z księgowości podjął 
następujące działania dyscyplinujące użytkowników lokali mieszkalnych :
 –  wysłano 370 wezwań na mniejsze kwoty,
 –  wysłano 272 wezwania przedsądowych na łączną kwotę 680,2 tys. zł,
 – rozłożono na raty zaległości czynszowe lub prolongowano terminy płatności po złożeniu 
  stosownych podań.  Złożono 125 podań na kwotę 204,5 tys. zł, 
 – przekazano 99  spraw Radcom Prawnym w celu skierowania do sądu,
 – wysłano 1.635  wezwań informacyjnych,
 – wysłano  640  not  odsetkowych.
Z uwagi na niskie dochody na członka rodziny, dodatek mieszkaniowy otrzymały (przeciętnie                  
w miesiącu) 84 rodziny zamieszkałe w zasobach w Oleśnicy na łączną kwotę 136.831,70 zł                          
i 4 rodziny zamieszkałe w Bierutowie na łączną kwotę 7.307,50 zł.

Lokale użytkowe 
Wskaźnik zaległości na lokalach użytkowych wynosi 2,27 Jest on znacząco niższy niż                       
w poprzednim roku za analogiczny okres, wskaźnik kształtował się  wówczas na poziomie 2,9 %.  
W zakresie lokali użytkowych podjęto następujące działania:
 –  wysłano 169 wezwań  na mniejsze kwoty na sumę 321,4 tys. zł., 
 –  wysłano 23 wezwania ostateczne na łączną kwotę 150,2 tys. zł.,
 – rozłożono na raty 1 podanie dotyczące zaległości na kwotę 7,2 tys.,
 –  wysłano 100 potwierdzeń sald na łączną kwotę 120,3 tys. zł., 
 – wysłano 66 not odsetkowych.     

Windykacja zlecona
 Za okres od stycznia do grudnia 2015 roku kieleckie Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. 
uzyskało od dłużników kwotę 143.615,70 zł. Od momentu podpisania umowy przekazano do firmy 
zaległości na kwotę 533.999,51 zł. Firma odzyskała od największych dłużników    471.347,18 zł 
co stanowi ok.  88,3 % zleconej kwoty. 
W 2015 roku uzyskaliśmy dodatkowe przychody  z tytułu  pozostałych przychodów operacyjnych 
i finansowych między innymi :

· odsetki z rachunku lokacyjnego, lokaty negocjowanej 
            oraz nocnego inwestowania salda                                                                  122.814,04 zł

· odsetki od nieterminowych zapłat czynszów              61.509,74 zł
· sprzedaż majątku trwałego przy ul. Kopernika 13   825.999,65 zł

Stan środków finansowych Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r. wynosił            8.041.805,15 zł 
   

Posiadane środki finansowe w 2015 roku zabezpieczały bieżące regulowanie opłat. Zobowiązania 
Spółdzielni w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz innych 
wierzycieli za dostawy, roboty i usługi regulowane są terminowo.   
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VII. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna.

 Działalność społeczna ,oświatowa i kulturalna prowadzona jest w oparciu o Statut Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy i finansowana ze środków pochodzących z wpłat członków 

2spółdzielni posiadających lokale mieszkalne w wysokości 0,04 zł/m  liczonej od powierzchni 
użytkowej mieszkania. Odpłatność została zatwierdzona przez Zebranie Przedstawicieli Członków 
w 2006r.

 W celu efektywniejszego wykorzystania środków finansowych jak i ze względu na 
niewystarczającą ilość osób do samodzielnej pracy merytorycznej w realizowaniu przedsięwzięć 
określonych w planach zamierzeń – od wielu lat współpracujemy z oleśnickimi instytucjami takimi 
jak Szkoła Podstawowa nr 6, 4, 7, Gimnazjum w Bierutowie, Powiatowym Centrum Edukacji 
i Kultury w Oleśnicy, ZHP, Akcją Katolicką przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia, Oleśnickim 
Klubem Modelarskim -  uczestnicząc jako współorganizator imprez dla dzieci i młodzieży 
z zasobów spółdzielczych.

 Efektem powyższej współpracy to jak co roku organizacja festynów osiedlowych, które 
przekształciły się w festyny rodzinne. Aby uatrakcyjnić nasze festyny zapraszamy do udziału 
Powiatową Policję w Oleśnicy, Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Oleśnicy, która poprzez 
organizację na festynie  konkursów, pokazów sprzętu, znakowaniem wartościowego sprzętu,  
przybliża dzieciom a zarazem rodzicom  pracę tych instytucji. Współuczestniczymy w organizacji 
ferii zimowych dla dzieci organizowanych przez Akcję Katolicką dla których kupujemy nagrody 
rzeczowe z przeznaczeniem dla najuboższych, współuczestniczyliśmy w Finale Wielkiej Orkiestry 
świątecznej Pomocy J. Owsiaka / nasze pomieszczenia udostępniamy na sztab oraz rozliczanie się 
wolontariuszy z otrzymanych datków/.  Propagujemy wśród młodzieży, dzieci i dorosłych zajęcia 
politechniczne – modelarstwo kartonowe i plastikowe w prowadzonej modelarni. 

 W 2015 roku w miesiącu kwietniu odbyły się w SDK „Korelat” Mistrzostwa Polski 
Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów, natomiast ze względu na znaczną ilość uczestników 
Ogólnopolski Konkurs Modelarski w m-cu wrześniu w pomieszczeniach Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Po każdym konkursie organizujemy wystawę prezentowanych 
modeli dla mieszkańców Oleśnicy, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Należy podkreślić, 
iż konkurs ze względu na uczestnictwo modelarzy z Niemiec, Czech, Słowacji przekształca się 
w konkurs międzynarodowy.

W 2015 r. przy pomocy organizacyjnej Klubu Sportowego „Pogoń” odbyły się dwa turnieje 
szachowe – jeden o Puchar Prezesa Spółdzielni. 

 Nasze pomieszczenia oprócz wykorzystania ich na nasze cele statutowe wynajmowane są 
odpłatnie, korzystają z nich zrzeszeni w Towarzystwie Miłośników Lwowa, Wspólnoty 
Mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, PCEiK i inne instytucje. Na mocy zawartego 
porozumienia korzysta z nich także Oleśnickie Koło Amazonek .
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