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Szanowni Państwo,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd,
Rada Nadzorcza oraz wszyscy pracownicy Międzyzakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu życzą Państwu:
Niech te piękne święta Bożego Narodzenia i cały następny rok upływają
Państwu w dobrym zdrowiu. Niech z nut świątecznych zapachów
powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni wszystkie
Państwa marzenia. Niech świąteczna noc wigilijnego wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość.
Życzymy Świąt białych, pachnących choinką, wanilią i
pomarańczami, skrzypiących śniegiem pod butami. Otulonych miłością
i rodzinnym ciepłem, dających odpoczynek
i tak bardzo potrzebną nam wszystkim nadzieję.

Wesołych Świąt
WAŻNY KOMUNIKAT
Dotyczący zgłaszania awarii
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zgłoszenia awarii po godzinach pracy Spółdzielni oraz
w dni wolne od pracy proszę kierować na numer telefonu: 696 080 350 Dotychczasowy nr czyli 33 843 07 66 nie
będzie już obsługiwany, więc wszelkie awarie występujące na naszych nieruchomościach proszę zgłaszać na nowy
numer. Numery do obsługi interesantów w godzinach pracy Spółdzielni pozostają bez zmian.
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Kinematograf braci Lumiere

Kadry z filmów braci Lumiere

Ciekawostki i Humor
Czy wiesz, że:
Początki kina w Oświęcimiu - wspomnienie mieszkańca:
,,Do Oświęcimia przywożono małą lokomotywę, która
była napędzana węglem. Miała koło zamachowe, na
którym był pas transmisyjny połączony z aparatem
kinowym. Filmy były nieme. Do każdego filmu
przygrywała orkiestra smyczkowa. Publiczność, która
chciała obejrzeć film siedziała na drewnianych
krzesełkach. Trzeba było uiścić datek za obejrzenie
projekcji filmowej. To wszystko odbywało się na świeżym
powietrzu. Tak wyglądał początek kina w Oświęcimiu.
Później kina zaczęły się masowo rozwijać. W mieście było
kino Przodownik na stacji kolejowej, drugie było kino
Orion – one były już profesjonalne.”

Humor:
Dwóch małych braci spędza noc przed wigilią
u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed
łóżkami i modlą się, a jeden z nich, ile sił
w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe
żołnierzyki, modlę się o nowy tablet.
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Bóg nie, ale babcia jest.
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