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Szanowni Pañstwo,
ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w dniu 26 czerwca 2020 roku zmar³ W³odzimierz Góra, mieszkaniec naszych zasobów,
a od 2018 roku tak¿e cz³onek Rady Nadzorczej naszej Spó³dzielni, w której pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego. Zarz¹d
oraz pracownicy MSM „Budowlanka” sk³adaj¹ wyrazy szczerego ¿alu i wspó³czucia Rodzinie Zmar³ego.

Zmieni³ siê sk³ad osobowy
w Radzie Nadzorczej MSM „Budowlanka”

W

zwi¹zku ze œmierci¹ cz³onka Rady
Nadzorczej, na mocy § 40 pkt. 9 Statutu
Spó³dzielni w miejsce cz³onka Rady
Nadzorczej, który utraci³ mandat, do koñca
kadencji (tj. 2018 - 2021) mandat otrzymuje
cz³onek, który w wyborach do Rady uzyska³

w danej czêœci najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
Zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do Protoko³u
Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z dnia 15
czerwca 2018 roku, z przeprowadzonych w
czêœciach Walnych Zgromadzeñ Cz³onków
Spó³dzielni, najwiêksz¹ iloœæ g³osów uzyska³

Pan Ryszard Pietroñ, który w ten sposób obj¹³
funkcjê cz³onka Rady Nadzorczej w Miêdzyzak³adowej Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Budowlanka' w Oœwiêcimiu.

PRACE REMONTOWE
P

rowadzenie efektywnej dzia³alnoœci
administracyjnej na zasobach MSM
„Budowlanka” w Oœwiêcimiu, mo¿liwe jest
g³ównie dziêki wspó³pracy Zarz¹du

Spó³dzielni, Rady Nadzorczej i Rad Osiedli z
pracownikami poszczególnych Administracji.
Wspólnym wysi³kiem nasze osiedla staj¹ siê
bardziej estetyczne, zadbane i nowoczesne.

Poni¿ej odnowione elewacje przy ul. Andrzeja
Nideckiego 13 A oraz przy ul. Wiktora
Ba³andy 2

CZYSTY TRAWNIK
D

rodzy mieszkañcy, ponawiamy apel
o poszanowanie czystoœci m in. na terenach
zielonych wokó³ naszych mieszkañ. Trawniki,
parki czy chodniki nieustannie s¹ zanieczyszczane
m.in. psimi odchodami. Nie zapominajmy, i¿ s¹ to
miejsca u¿ytecznoœci publicznej, z których
korzystamy wszyscy, tak¿e nasze dzieci. Na
terenie miasta znajduj¹ siê specjalne pojemniki na
odchody oraz jednorazowe woreczki, które
u³atwiaj¹ sprz¹tanie. Niewype³nianie tego
obowi¹zku mo¿e naraziæ w³aœciciela na ukaranie
mandatem przez Stra¿ Miejsk¹. Tylko wspólne
dbanie o tereny zielone pozwoli na utrzymanie ich
w nienagannym stanie. Zachêcamy tak¿e do
korzystania z uroków lata i towarzysz¹cej nam
piêknej aury. Zabierzmy naszych bliskich,
rodziców, dziadków, dzieci i wnuki na spacer,
rower b¹dŸ inn¹ formê rekreacji. Pamiêtajmy
tak¿e o zachowywaniu wzglêdów bezpieczeñstwa
zwi¹zanych z obowi¹zkowym zakrywaniem ust
i nosa w sklepach i innych miejscach, w których
gromadz¹ siê ludzie.

Ciekawostki i Humor
Czy wiesz, ¿e:
„…Oœwiêcimska Parowa Fabryka Wódek i Likierów
Jakóba Haberfelda by³a przed wojn¹ znana na œwiecie za
spraw¹ wysokiej jakoœci wyrobów alkoholowych.
Rafineria spirytusu i fabryka likierów za³o¿ona zosta³a w
Oœwiêcimiu 1804 r. przez Jakóba Haberfelda i przez d³ugi
czas by³a czêœci¹ rodzinnego maj¹tku.”
(ród³o: www.oswiecim.pl/dla-turysty/)

Humor:
NiedŸwiedŸ sporz¹dzi³ listê zwierz¹t, które chce
zjeœæ. Oczywiœcie dowiedzia³y siê o tym zwierzêta
z lasu i wpad³y w panikê. Nazajutrz do niedŸwiedzia
przyszed³ jeleñ i pyta:
- NiedŸwiedziu, jestem na liœcie?
- Tak.
- No tak, rozumiem. S³uchaj, daj mi jeden dzieñ,
¿ebym po¿egna³ siê z rodzin¹. A potem mnie zjesz.
NiedŸwiedŸ siê zgodzi³ i zjad³ jelenia dopiero na
drugi dzieñ. Jako nastêpny przyszed³ wilk i pyta:
- NiedŸwiedziu, czy jestem na liœcie?
- Jak najbardziej.
- Ojej, straszne. S³uchaj, pozwól mi ¿yæ jeszcze jeden
dzieñ, a ja po¿egnam siê z najbli¿szymi. A potem
mnie zjesz.
I znowu ugodowy niedŸwiedŸ zjad³ swoj¹ ofiarê
dopiero na drugi dzieñ. Potem do niedŸwiedzia
przyszed³ zaj¹czek i pyta:
- S³uchaj, czy jestem na liœcie?
- Tak, jesteœ.
- A nie móg³byœ mnie skreœliæ?
- Nie ma sprawy.
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Ozonowanie to ekologiczna, bezpieczna i skuteczna metoda dezynfekcji i oczyszczania bez wykorzystywania szkodliwej
chemii. To technika od niedawna ciesz¹ca siê niezwyk³ym powodzeniem w stosowaniu zarówno w miejscach u¿ytecznoœci
publicznej (np. szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie itp.), zak³adach pracy, biurach, urzêdach, a ostatnio coraz czêœciej
jest wykorzystywana równie¿ w prywatnych gospodarstwach domowych i samochodach.
Ozon to naturalnie wystêpuj¹ca odmiana tlenu. W krótkim czasie od wytworzenia ozon ulega rozpadowi podczas, którego
utlenia (niszczy) alergeny, bakterie, grzyby i inne patogeny oraz ich przetrwalniki ,a tak¿e wiele substancji chemicznych
i formaldechydy. Uwolniony, pojedynczy atom tlenu, silnie reaguje z otoczeniem przez co eliminuje zapachy a nie tylko je
maskuje. Ozon jest oczywiœcie gazem biobójczym co powoduje ¿e jest to ekologiczna, nieszkodliwa, bezpieczna
dezynfekcja .
Dziêki ozonowaniu mo¿na nie tylko odkaziæ dom czy mieszkanie, ale pozwoli pozbyæ siê wszelkich nieprzyjemnych
zapachów. Doskonale odœwie¿yæ pomieszczenia.
TWOJE KORZYŒCI:
- zlikwidujesz bakterie, wirusy
- odgrzybisz mieszkanie
- usuniesz roztocza
- pozbêdziesz siê owadów i robaków z mieszkania
- zdezynfekujesz mieszkanie i przedmioty
- pozbêdziesz siê zapachu papierosów, moczu, spalenizny, farb
Na ozonowanie mieszkania warto siê zdecydowaæ w takich sytuacjach jak:
- poprawienie mikroklimatu w domu (oczyszczenie powietrza),
- zakup lub wynajmowanie mieszkania, które przed d³ugi czas nie by³o u¿ytkowane ,
- po remoncie mieszkania, by usun¹æ zapach farb ,lakierów,
- zagrzybienie mieszkania lub nawracaj¹ca pleœñ;
- pozbycie siê zapachu tytoniu,
- gdy chcesz usun¹æ zapachy po np. zwierzêtach
- przystosowanie mieszkania do pojawienia siê noworodka, osoby przewlekle chorej,
- dostosowanie mieszkania do ma³ych dzieci, czêsto choruj¹cych, a tak¿e do osób starszych z obni¿on¹ odpornoœci¹,
- w przypadku alergii lub innych chorób wymagaj¹cych wysokiej czystoœci pomieszczenia
Skuteczne i bezpieczne ozonowane mo¿e byæ wykonane tylko przy u¿yciu wysokiej jakoœci urz¹dzeñ produkuj¹cych ozon.
Extraozon.pl gwarantuje ozonatory najwy¿szej jakoœci. Jako nieliczni wykonujemy pomiary iloœci wyprodukowanego
ozonu, które s¹ niezbêdne do prawid³owego wykonania us³ugi. Gwarancjê odpowiedniego czasu i stê¿enia dokumentujemy
pomiarami.
Warto zapoznaæ siê z dobroczynnymi dla pomieszczeñ i mieszkañców w³aœciwoœciami
ozonowania. Samochody ozonujemy w dowolnie wskazanym miejscu przez klienta.
Nasza infolinia tel. 720 090 200 (op³ata jak za zwyk³e pol¹cznie do sieci komórkowej) www.extraozon.pl
kwiecieñ-maj-czerwiec 2020-----------------------------------------------------------BIULETYN-----------------------------------------------------------------------------------------3

4-------------------------------------------------------------------------------------------BIULETYN--------------------------------------------------------kwiecieñ-maj-czerwiec 2020

